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ఉన్న రచనకు వారు “ఘుదాసు రామూాయణమా” అడు ౫ టు పెట్టి నా 

పయక్నానికి మరింత ఊత నిచ్చారు. ఆ దళలోనె నా [వాత్యపవిని 
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సాహిత్య విద్యా|వవీణులు భాషా పవీణులు - వేదాంత భూషణులు అయిన. 

శ్రీమాన్ మహేం|దవాడ. జగన్నా థస్వామి వారు (కళింగపట్టం)_ సంస్కృ 

తాంధ9 విద్యా పవిణులు - పండితులు నయిన శ్రీమాన్ ఆర పెల్లి 
ల 

నారాయణాచార్యులుగారు శ్రీకాకుళం చూచి నన్ను ద్విగుణీకృతోత్సా 
హునిచేశారు. సవరించిసలహాలు కూడ ఇచ్చారు. 

న్కు 

నాకు అంతటికీ తృప్ప కలుగలేదు ఇంకా పెద్దల సలహాలు తీసికొని 

పాటించా లనిపించింది. ఆ దశలో విశేషానుభవ (పపూర్ణులు _ వివిధ 
శాస్త్ర విశారదులు _ విశాన ఖనులు _ ఆచార్యులు_విద్వాంసులు అయిన 

బీహ్మశ్రీ దివాకర్ల రామమూర్తి గారిని ఆశయించాను, వారు నా [పయ 
త్నముకు ఆమోవెంచి సుమాఎ ఒక సంవక్సరకాలం విపరీక మైన [శమ 
కోర్చి ఓపికతో 2140 పద్యాలను చదవి రసపుష్టి లేని పా. అను యేరి 
సంస్కరించి సలహాలిచ్చి మరల [వాయించి నిండు మనసు నన్నా 

శీర్వదించారు. వారి అమోఘాశీర్వాద బలమే యీ నా టి యీ 'రఘురాషి 

రామాయణ ప్తుసక రూపం వారి మలు నాకు మరువానిది,. 

మధ్య మధ్య నావంటి వాడు రామాయణం వంటి (గంథాన్ని 

[వాయట మేమిటి అని నిరుత్సాహం కలుగుచుండే సమయాలలో నా 

అసంపూర్ణ అము దిత [గంథంలోని ముఖ్యమైన ఘట్టములను చదివి శ్రీ 

ధర్మపూర కృష్ణమూర్తి భాగవతార్_ (బి ఏ. బి.ఇడి, బర౦ష రం) శవ నమాలి 

బుచ్చిరామయ్య వర్షులు (సత్యవరం డి, విశ్వనాథాచారి ( సట్ డ్బా్యంక్ 

బరంపురం ౩) ధర. "పూరి బుచ్చి పంతులు (బరంపురం) శ్రీమానృడూరు 
రామమూర్తిశాస్త్రీగారు (బరంపురం) మంచి (పోత్సా హమిచ్చి ముందు 

నకు నడిపించి రచన పూర్తిచేయటాగికి క కారకులై నారు. ఉర్లాందరి కాసు 

శ్వరిపేట వాస స్తవ్యులు శ్రీవాకముళ్ల రామారావు; యీరుక్సి ణయ ట్రక్- బిఏ; 

నగరంపల్లి సాంబశివరావు యింకొందరు [గామ పామరజనం నారచన విని 
వినినంత మాత9ము ననే. కథ అవగాహన మగుచున్నదని వ్యక్కపరచి 
నన్ను మరింత ఉత్సాహ పరచినారు. | 

నా రచనలో సామర్ధ్యం లేక పోయినా సారవంతమైన రామకధ 
వీరందరికీ. ఆనందాన్నిచ్చి నన్ను పోగత్సహించేలా చేసిందని నా విశ్వా 
సం, అందరికి నాహృ దయపూర్వ క కశ శపైతలు తెలుపుకుంటున్నాను, 



అర్ధించినంతనే ఆనందంగా తమ అమూల్య; మైన అభిపా9ియా లను 

అందజేసిన మహా మహులు |పవచన శిరోమణి శ్రీమాన్ శ్రీభాష్యం అప్పలా 
చార్య స్వామి వారికి _ కళా(పపూర్ణ చర్ల గణప5శాష్త్రిగారికి ఆచార్య... 
విద్వాన్ దివాకర్ల రామమూర్తిగారికి _ ఆచార్య వేదుల సుబహ్మణ్యశాస్త్రి 
గారి కి; కవి శేఖర - మధురకవి |పసన్న భారతి స|క£కా సంపాదకులు 
కొండేపూడి సుబ్బారావుగారికి; ఆచార్య పండితారాధ్యుల వీరేశలింగం 
గారికి; కళా _పపూర్ణ గణ పతిరాజు అచు; కత రామరాజుగారికి: పీఠిక వా*సి 

యిచ్చిన ఆచార్య “శీమతి కోలవెన్ను 'మలయవాసినిగారికి నాహృదయ 
పూర్వక కృళిజ్ఞతాభివందనములు సమర్చించుకుంటున్నాను. 

అర్ధించినంత నే ఉదారంగా తపాలా ఖరుులు కూడా తామే భరించి 
అందమయిన ముఖచి[ తాన్ని చతించి యిచ్చిన (పముఖ చి|తకారులు_ 

జిగ్, దర్శకులు అయిన (4 “జొప్పు” గారి శతకోటి వందనాలు సమ 

ర్పించు కుంటున్నాను. శీ్జాప్రు”గా "లు ఉందట వంపిన ముఖ చి(తాన్ని 

నా అజా్యగత్త వలన పోగా భాను. అయినా విషయాన్ని తెలును 

కొని ఉదార హృదయంతో మరల మరొ పంఖచి (తాన్ని చిత్రించి నా 

కందించి నాయీ రఘురామ రామాయణానికి ఊపిరి పోసి సర్వాంగ 

సుందరంగా వెలుపడడానికి ఇారరులయిన శీ? *బాప్తొగార్ని ఎంత అభి 
నందించినా చాలదనే నా అభి వాయం. వారికి మరోమారు నా నమ 
స్ఫుమా౦జలులు, 

శీ!**బాపు” గారు చసిలచిన ము కిము తొ! 8 ఆగర్రితుడ్రై అడగ 

కుండానే ముందుకు వచె బాస SE ముదగిదా వ్యయాన్నీ తానే భరిం 

చిన మితుిలు_ఆక్మీ యులు శ్రీ ధనాలకోటి విశ: నాధాచారి (51816 Bank 
Berhampur; గారిని మనసారా అన ందిస్తునా పను, 

ఏసంష్థ మొక్క ధన సహాయము లీరుండా ము|డణ సాగించగలనా 

ఆలోచిలచుచున్న కంట్లో చై పేయిన్నూ 6 వద హోర్లు తమవంతు ఉని 

సహాయ్యుంగా నిచ్చి మ దణకు పోతి పి చిన కళాపోషకులు ఉదార 

దయులు అయిన డ్డ దూర్వాస సుల భాస్యరమూరగారికిి దయాల్ 



IV 

రమణమూర్తి ( పద్మనాభం రనుణమూర్తి ) గారికి హృదయ పూర్వక 

కృతజ్ఞతలు తెలుపు కుంటున్నాను. 

పుస్తకాన్ని అందంగా ముది ంచిన శ్రీలలితా పెస్ కార్మికులకు 

అధినేతలు (శీచర్ల గణపతి శాస్త్రిగార్కి: ము్యదణా కార్య్యకమంలో విశేష 

శ్రమను గెకొన్న శీ9కోవల్లై రామమూర్తి గారిని మనసార అభినందిస్తూ 

శీ శాస్త్రిగారికి నమస్క్భృతులు తెలుపుకొనుచున్నాను. 

అచంచల రామభ క్ పరాయణులు -రాజకీయ  యుగంధరులు 

అయిన స్వన్లీయ తెన్నేటి “విశ్వనాథంగా౬ివే నె స్థాపింప బడిన శ్రీ “విశాఖ 

సారస్వత కేదిక” ప9చురణగా; పగయరి౨చుటకు అంగీకరించిన అధ్య 

కులు ఆచార్య - విద్వాన్ శ్రీ దివాకర్త రామమూర్తి గారికి _ కార్యదర్శి 

(శేదూర్వా సుల బాస్కరమూర్తి గార్మివందనము లర్వించు కుంటున్నాను, 

కవరు పేజీని ఆఫ్ పెట్ [ పింటింగులో అందంగా ముది)ంచిన “స్పా” 

పి9ింటర్స్, అధినేతలు శీ) కుమార్ గారికి _ (శీ(సాద్ గారికి కృతజ్ఞతలు 

తెలుపు కొంటున్నాను, 

. అతి (పవిత౦మైన రామాయణ మహ గంథాన్ని సులభశే లి తేట 

గీతులలో పొఠక లోకానికందించి వారి ఆశీస్సులను అందుకొనే తలంపే 

నాయీ రచనకు ఊపిరి, రసగహణ పారీణులు సహృదయులు అయిన 

పాఠకులు తప్పులు మన్నించి విశాల హృదయంతో నన్నా శీర్వదించ 

గలరనే నమ్మకంతో. 

నా విద్యాధ్యయనానికే గాక నా తమ్ముల విద్యాధ్యయనానికి గూడ 

ఇతో ధీక ఆర్థిక సహాయ్యా నందించిన డాక్టరు శీ9 యస్, యస్. శర్మగారికి 

(బరంపురం), నేనెంతో బుణపడియున్నాను వారికి నానమస్కృతులు, 

గురువులు స్వర్గీయ తుమరాడ జగన్నా థంగారిని, గురుతులు లు 

శ్రీ నేతేటి వాయునందన శర్మ గారిని; చిలకమర్తి వారి సౌహిత్ర్యం' "మీధ 
థీసిస్ (వాసేహాడా _ డాక్షా రాట వుళ్యు--కోకుం డా అర్ధాంతరంగా యాక్షి 

లక్ 
పేయ్ 

డెంటులో మతి జెందిన స్వర్గీయ పులఖ౦డం౦ జగ్ననాధరావుని యో 

సందర్భంగా ఒకసారి సంస్మ రొంచు కొంటున్నాను. యామ వ్వురు వ్యక్తు లు 

నాలో కవితా వేశాన్ని పెంపొందించిన స హృదయులు. 
రచయిత 



ఆ ఎతలాదపవుు 

ఆచార్య_విద్వాస్ 

[శీ దివాకర్ల రామమూర్తి 

రిటై ర్మీ పి9న్సిపాల్_ఎ.వి,యన్ కళాశాల 

విశాఖపట్నం 109-1899 

“చరితం రఘునాధస్య _ శతకోటి పవి స్తరమ్ 
ఏకైక మక్షరం పో) క్రం మహా పాతక నాశనమ్”. 

సర్వ లోకాభిరాముడు (శ్రీరాముడు. ఆవేద వేద్యుడు దశరథ తన 

యునిగా జన్మించాడు. వేదము పాగచేతసు డయిన హాలీ కి మహర్షిచే 
రామాయణముగా నవశరించినది, వాలీ కి రామాయణ సత్మధా సుధా 

వసమును గ్ గో9లి తనియనివాడు తరింపనివాడు ఉండడు. ఆమహామహుని 

రామకధను గో%లి పరవశులైకి తన్మాధుర్యమును స్వభాషలో నెల్లరిచే నా 

స్వా దింప జేయపలయునని యుందరెందడో తమతమ భాషలలో ననువదిఆ 

చిరి, ఒకొక్క అనువాదము ఒకొక్క రచనా మాధుర్యమున పొదుగ 

బడిననూ వాల్మీకి రచనా శిల్ప సౌొందర్యాదులను పూర్ణముగా [పకటింప 

లేకపోయినది. ఇది ఆయా రచయితలను కించపరచుటకు ఆడిన మాటలు 

కావు వాల్మీకి మహాకవి రచనా విన్యాస మట్టి అద్వితీయ ప్రతిభను 

కలిగిన దనుటయే. 

ఆం|ధభాషలో లెక్కకు మించిన రామాయణానువాదములు 

ఊన్నవి. (శీ భాస్కర రామాయణము; (శిగోపీనాథ రామాయణము; 

శ్రీరంగనాధ రామాయణము; శ్రీమొల్ల రామాయణము & (శీవిశ్వ నాథ 

రామాయణ కల్ప వృక్షము; శ్రీగణవతి రామాయణ సుధ; ఇవికొన్ని 

మా(తమే,. బహు విధ కావ్య ప్రకియలలో వద్య కావ్యములుగ; గద్య 

లుగా; దిషపదలుగా; కిరనలుగా, నాటకములు గా, హరికథలుగా; 

బుబ్లికథలు గా మారి యెన్నిటిగానో రామాయణము వెలసినది. వాని 

వాని పీత్మేకతలు వాని కున్నవి. అన్నియును యించుమించుగా జనాద 

రణము పొంది నవిదే, రామాయణము మధురము _ మధురాక్షరమూ 
వాల్మీకి యెక్కడ? గోపినాధుడెక్కడ? నేనెక్కడ? అని భావించి రచన 
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మానీనీవాడు లేడు. రామకధా మాధుర్య మట్టిది. కవిగా ధన్యతవహింప 

వలెనన్న రామాయణము నేదియో యొక ఫ)ికిియలో (వాసి తరించిన 

వాలే, రాముని స్మరించిన వారే. 

ఈ కాలములో ఫద్య కవిక్వమునకు ఆదర మున్న దనుడు, లేదనుడు. 

రామాయణము మాత9ము హృధ్య పద్య శ్రైలులలో అవత రించునునే యు 

న్నది, అల్లే అవతరించినది రఘురాము రామాయణము, చి॥ నూవుడూరు 

రఘురామయ్య దీనిని రచించెను రఘూమయ్య కోర తియుశు, వంశ 

ఫరంపఫరయా రామ భక్తుడు, సారస్వ తాభీమాని. కవి. అవెశవరుడు. ఇం 

తకు పూర్వమే మెను సందేశమును తేట గీతులలో [వాసి శోోతజన (పీక 

సంపాదించినాడు, అంతర (పెరణ పురస్కరముగా రామాయణ రచనము 

నకు ధీక్ష వహించినాడు. ఆశ్చర్య పడికిని, వాల్మీకి వంటి మహాకవి కావ్య 

మును అనువందింఫ గలడా యని సందేహ ఫడితిని. ఎంత కాలము పట్టును 

తుది వరకు సమర్ధింవ గలడా యని, ముదిత (గంథాన్ని చూశాక 

ఫరవాలేదని అనిపించినది, రఘురామయ్య ముందుగా తానూహించిన 

ప్రకారము రచనమును పూర్తిచేసినాకు, గోషినాథ రామాయణమును 

అనుసరించినట్టుగా తోచినది, 

రామాయణ _పొరంభమును పూర్వ వృతాంతముతో గాక కథతో 

పాౌ9రంభించి రచన కొక సౌందర్యమును సమకూర్చినాడు. యోగినీ బుక్ష 

బిలవృ తాంతము వాల్మీకమున లేనిదై నను వివరించెను, సీతాకళ్యాణము 

మందర దశరథుని విలాఫము _ పట్టాభిషేక భంగము-లక్ష్మణుని కోపము 

రాముని అనునయము _ మొదలైన ఘట్టము లన్నియు సహజముగా 

సాగినవి, అయా పాత్రల గుణములు ప్రత్యెక దృష్టితో చి_తింప బడినవి 

అనుటకు సందేహము లేదు. వర్ణ ములు దీర్భ ములు కావు, హృదయము 

నంటు కొని తత్సధా సరళిలో నిమగ్న ము ఛయు నట్టివిగా నున్నవి, 

పట్టాభిషేక భంగమును. పురస్కరించుకొని కైకేయి పై విపరీత 
కోపము పూనినలక్ష్మణు ననునయించఛుచు రాముడు ఇట్లనెను, 
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రాజ్యమది చూడగా వీర భోజగమగుట 

సత్యమే _ యైన [పొకృత జనుని భంగి 

శమ దమాదిక సత్యలక్షణము తోడ 

స్వీయ ధర్మము వీడ వివేకవుగునె? 

ఇందు రాముని ధర్మ తత్పరత - ని|గహము _ అల్బాత్వక్షర పదము 

లతో చక్కగా నిరూపింప బడినది. 

రామాయణము రాఘుని కథ. రాముని శీల చి|తము మూలమున 

నున్నట్లు మనోజ్ఞముగా రచింపబడినది, చూడుడు, 
గొ 

“కోన్మస్మిన్ సాం (సతం లోకే గుణవాస్ కశ్చ వీర్యవాన్ 

ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్య వాక్యో దృఢ|వతః 

చారితేణచ కోయు_క్లస్సర్వ్యభూతేష కోహితః 

విద్వాన్ కః సవారి శ్చ కళై సక (పియదర్శినః 

ఆత్మ వాన్ కోజిత కొధో ద్యుతిమాన్ కోన సూయకః 

కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాత రోష స్యసంయుగే. 
ఓ 

ఇది రాముని గుణము. ఈ |గంథమున రఘురామయ్య యూ 
గుణములను రాముని యుందు ఆయా ఘట్ర ములలో చాల నిపుణముగా 

నిరూ పించినాదు. రభురామయ్యకు రాముడే హృదయము, తన హృద 

యాధి దేవతనే చికించినాడు. కృతకృతుడై నాడు. 

హనుమదాగిమ సమాగమము _ వాఓసుగ్రివుల యుద్ధము మున్నగు 
ఘట్టములు మనోహరముగా సాగినవి. వర్షబుతు వర్ణనము హృదయంగ 
మముగా నున్నది, 

సుందరకాండ రచన బహుసుందరముగా నిర్వ హించబడినదధి, 

ఇందుజక్కొక్కు సన్ని వేశమున కవిమాపిన (పజ్ఞి కొనియాడ దగి 
యున్న ది. తన్ను తాను మరచిపోయి రచించినాడు. అతని తన్మయశక్య 
ను నియమపాలనమును విస్మరింపలేదు, నిగహముతో రచన సాగినది 



Vill 

జయమం|తమును అనువదించినాడు, రాక్షసులతోడి యుద్ధము రమ్య 

ముగ వర్ణింపబడినది. యుద్ధకాండ సంక్షి ప్రముగ మనోహ రముగ 

వర్జింపబడినది. ఆదిత్య హృదయుము గూడ చక్కగా సాగినది, 

రామాయణము నందలి ఘట్టముల నన్ని ౦టిని వదలక నిగ9హ 

మున వరించి _ తన నిశిత వివేకమున విసువు జనింఫకుండ కథను 

సాగించి “కథాంతర్గత విశేషములను మనోహరముగా వాకొనినాడు. జాచిత్య 

మైన సులభ సురిదర రచనమగు యీ రఘురామ రామాయణము కొని 

యాడదగి యున్నది, 

రామాయణము రామని కావ్యము. రాముడే అధినేత. అందుచే 
నెవ్వరికి కృ తియొనంగవలయునను ప౦శ్న రాలేదు. రాముని పరముగా 

వించినాడు. అయినా ఎవరికి తన రామాయణమును వినీపింపవలెనను 

[పశ్నయుదయించినది. అంధు9ల హృదయాస్థాననున లక్ సయున్న 

మహోదార రసజ్ఞ శు క్తి రమొక్కుడు, ఆం ధమాతకు ముద్దు బిడ్డ డు_ఆం|ధు 

లందరికి (పీమపా;తుడు. రామ మయ జీవితుడు - రామాడర్శఘును 

నిర్వహించినవాడు రామ కథను తనజీవిత లక్ష్యముగ నెన్ను కొనిన వాడు 

సహజ సొళీల్య సుందరుడురామభక్తుడు _ రామ వి|ప్రవాసమును రచించిన 

వాడు - రామాయణభారత భాగవత స్వరూపుడు _ అయిన శీతెన్నేణి 

విశ్వనాథ మహోదయులకు, 

విశ్వ విఖ్యాత తెన్నేటి విశ్వనాథ 

అవధరింపుము నాదు రామాయణము 

అని భక్తి పూర్వకముగావినిపించి స్వర్గీయ విశ్వనాథముగారి పై గల 

తన భక్తిని పదర్శించుకొనినాడు, 

... త్రీవిశ్వనాథముగారు స్థాపించిన శ్రీవిశాఖ సరస్వత వేదిక యెందరినో 
కవులను సృజించినది, ఎందరి చేతనో కావ ములు రచింపజేసినది. ఎంద 

రినో గుణగీహణ పారణులుగా తీర్చి ర ద్దనది. ఆ శ్రీ తెన్నేటి విశ్వనా 

థముగార్తికి_వారి కభిమత మైన సహజ సులభ సుందర రచనలో సాగించిన 
రఘురామ రామాయణమును వారి శతాబ్టి ఉత్సవసందర్భంలో విని 

షించుట ఎంతయో సమయో చితముగా నున్నది, 
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శనుగు జాతీయములను - తెనుగు నుడులను - విశేషముగా వాడ 

నలయునను భావము (పశంసనీయము. కాని యందందు కొన్ని శాబ్దిక 

దోషములు ద్ డొర్థినవి, అయ్యవి కావ్యానందము ననుభవించుట కడ్డంకులు 

కావు, రసదృ షి ' వధానము, అనర్షశ “కధా గమశొమున దృష్టి విధాన ము, 

ధర్మ స్ఫూర్తి [పముఖము; అందుచే ఆ స్వల్ప దోషములు చం|దుని 

యందలి మచ్చవలె సొందర్యభంజక ములు కావు, 

చి! రఘురాసుయ్య మంచి ఆవేశవరుడు. ఆంధిత్య ము మూ ర్తి 

భవించిన వ్య క్రి వీర పూజాభిమాని, వృత్తి యొకటి _ప్రవృ శ్రి వేరొకటి, 

వృత్తిని వీడలేదు. (పవృత్తి అయిన సరస సాహిత్య |పియత్వ మును 

నూనలేదుః 

మూనన కవికుల గురుని రామాయణమును 

తేట గీ3 మనోజ్ఞ విధిని రచించి 

బపష్ అణా సం ఎర్బుకొన్ను కవీశవర్యు 

శ్రీయుశతుని రఘురా నాశీర్వదింతు. 

0 me 

విశాఖపట్నం 

162-900 

ఆ శీ ను 
k 

కవిశేఖర - మధురకవి _ ప్రసన్న భారతీ 
ప(తికా సంవాదకులు 

శ్రీ కొండేపూడి సుబ్బారావుగారు. 

సకల సంప|త్సడము మానవ ధర్మాచరణకు మార్గదర్శకము 

అయిన శ్రీ సీతారాముల చరిశమును (వాసిన త్రీమావుడూరు 
రఘురామయ్యగారు ధన్యులు, రచన అద్యంతము సుండదరములై న గిత 

పద్యములలో సాషనథి, ఈ గంథమునకు బహుళ ప్రజాదరణ లభింప 

గలదని విశ్వసించు చున్నాను, 

విశాఖవట్నుం 

PR ARS 
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వుంగళా శాసనవంుం 
ఉభయ వేదాంత పన ర్రక _ [ప్రవచన శిరోమణి 

ఉ భాష పం అప్పలాచా రు లు 

ఎమ్ కు జి bl/a pn కిలానగన్ వికాస {2 

భారతజాతి భాగ్య వశంచేళ వ్యాస వాల్మీకి మసార్షులు అందించి 

అమూల్య నిక్రపాలు భారత రామాయణాలు, మానక జన్మ దుర్గ భం, 

అందున భారతదేశంలో జన్మించటం మహాభాగ్యం, జన్మించిన సంసారిక 
మైన పరిధి నుండి బయల్బడి. భారత రామాయణ వాష్మయము వైపు 

మనసు |పసరించుట సుకృత పరిపాకంచేగాని జరుగదు. వేద వాబ్మ 
యము తరువాతలోకంలో జీవితాన్ని సవ: [మైన మార్గంలో పయనింప . 
జేసి లక్ష్యాన్ని చేరటానికి సాహయప జే చెండు మహా[గంథాలు భారత 

రామాయణాలు. రెండును వేదమువలె పవిితములః య పుణ్య దసరులు- 

పాపహరము లు, భారతము మానవ జీవితంలో సంభవించే ఒడుదుడు 

కుల నన్నిటినీ సూచిస్తూ ధర్మస్వరూపాగ్నెరింగించి; దానిని ఆలంబ 
నంగా చేసికొని; నిలువబడి అధర్మాన్ని ఎడిరించటం ఎంత కష్టమో 
నిరూపించింది, దైవబల ముంటేనే అధర్మాన్ని ఓడించ గలమని 'నిరూ 
పించిందిభారతం, 

(శ్రీమద్రామాయణం దై వం _ గానం ఆంతరంగ అంతన్వాహినుపై 
సాగాలని _-నడ వడి జీవితానికి నముఖ్యమని - నడువడి లేని గానం హాని 
కరమని నిర్దేశిస్తుంది. మానవునికి [పధానమెనది ఆచర*, ఆచరణ లేని 
జ్ఞానం_ శవాభరణం., మంగళకరం కదు. మానవుడు ఐహికంగా ఆము షి 
కంగా పొందవలసిన సుఖాలను పొందటానికి ఎలా నడవాలో వార 
మార్థికమైన పరమ ఆనంద ధామాన్ని చేరటానికి ఎలా పీవర్తించాలో 
నడచి నేర్చినవాడు (శీరామచం౦| దుడు, ఆ (శీరామచం | దుని దివ్యచరి 
తాన్ని మనకందిచినది శ్రీరామాయణం. శీYరామచం |దుడు మానవుడు, 
శ్రీరామాయణం కావ్యం. సీతాదేవి నారీమణి, వారిని చూచి మానవుడెట్లా 
ఫ9వర్తి ౦చాలో నేర్చుకోవాలి, భారతదేశానికే కాదు - యావ[త్పప పంచానికీ 



క్షే న్ పలాయన 

అధ్యయనం చేయనలసిన గ9ంథరాజం శ్రీరామాయణం. భారత 

దేశంలో రామనామం పలురని వాడు _రామ కథను వినని వాడు 

ఉండడు. కోయిల కూత వినగానే అనుకరించాలని బుగ్ పుటు న 

రామకథ వినగానే మరల పలకాలని ఆనిసిసుండి, కవులకు కావ్య 

వుగా స్వీకరించటానికి ఎన్నో కథలున్నాయి. కాస్ జన్మాంతర సంస్కార 

విశేషంచేత కొందరు కసులకు పాటు మె రామకథ పునసు నాకర్తిస్తుంద్. 
యె 

వారి వాక్కు రామాయణ రచనే సార్భకనువుతుంద్, దానిచె వారి 

పాచీన స౭సాగరం ఆవిష తు .*కానికి శాప "రిస్తుంది, శల 

అర్ధం-రసం _ గుణం _ రిం - శయ్యుదొకం ముదర న కాప లక్షణాలు 

అన్నీ కావ్యాల లోను ఉవంటొయి. కొని వానిని రామవథా పలిపాదక మైన 

కావ్య రచనకు విని సాగించిన కవి మహటోరవి, 

చి॥ రఘురావులు సంసా గరప తుడు, చ 

రామాయణ రచనపై విఎయాగి ఎబి ధనుువె'నా 

మైన హాసాదగుణం . పృ్పష్టత_మూధుర్కం ఇతని కావ్యంలో (వస్ఫుటంగా 
గోచరిసాయి. ఇది అనువాద. విద రవ (వాలి 

వించి -_ అనుభవించిన 
దాగని ఆవిష్కరించిన సల అపని లభన._” గ 

అమషప వపు, రామాయణ ౩౦ సంసా తంలో 

సులభమైన కావ్యం. హొ ధడుగాన స టట ఖ్ నం. కలవారికి గూడా 

అర్థమయేలావాశాడు వాలికి మధోకవి, ప9సన్నత- మాధుర్యం జంటగా 
కస్ సాయి వాల్మీ క్రి రచన: న చిర ఎం మలు," మూడ వై వదత్త మెన 

కవితావేశాన్ని మహాకావ్య రచనకు సప సహాగించాడు. ఆడ౦బరాల జోలికి 
పోలేదు. తేటతన మే ఇతని దః లా UE అ2మె అరక్షణం, ఖభర్మ్యాపేశం 

ఇకనిని _పేరేపించినడ్. జీవనాన్ని ధన్యత నొందించు కొనుటకు వ్రాసి 
చరితార్హతనందినాడు స్టాలీష లాక న్యాయంగా అక్కడవ్యడ కొన్ని ముఖ్య 
ఘట్టాలలోని పద్యాలు మాత్ం విన్నాను. నన్నా నగి నది. అసందిగ్ద 
మెన భావావిష్మారణము. నించైన రచన, చక్కని నడక. వానిని చూచి 
శ్రే రామచం|దుని అనుుగహం పరిపై పరిహాగ్రంగా కలని దఖావించిం 
కావ్యానికి ముందుమాట ఫ సలకటానికి తగిన కావ్యరచనా జైపుజిలేని వాడ 

అస జీ ఇ అల్లో అజ్ | రఘురామయ్య సరిత. అచ్వుంగా ఆ అనుభ 

న 
ళ్లే 

ఆడంబరాలకు ఇత వామి 
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నెనను ఏవో రెండు మాటలు అభినందిస్తూ [వాయాలని సిద్దపడినాను, 

తారామచంద) |పభు చి॥[ఘురామయ్యకు సన్మార్గ వ ర్రనాన్ని ఊ త్తమ 

సంస్కారా న్ని ప౦సాదించి యిటుపంటి 'విశ్వశ్రేయమును కలిగించు సం 

ఉత్తమ కావ్యములను రచించు నట్లు అను్యగహించున్ను గాక అని మంగళా 

శాసనము చేసి విరమించు చున్నాను. 

(0౫ 

చలో 

ఆశ౦స 

కళా ప్రపూర్ణ చర్ల గణ పకి శాష్ట్రి 

లలితా ఆర్ట్ పెగిస్_ విశాఖ, 

[ల 99 

చి॥ రఘురామయ్య శ్రీ గోపీనాథ రామాయణము ఆధారంగా సంగ) 

హముగా రఘురామ రామాయణము రచించిరి. ఇది సులభశై లి తేట 

గీతులలో తేటతెనుగులో |వాసిరి. ఏమాత్రము తెనుగు తెలిసిన వారికి నా 

అర్థమగు పద్ధతిలో రచనసాగినది. మచ్చునకు కొన్ని పద్యములు - 
రాముని పట్టాభిషేక వార్త విని కైకతో మంధర అన్న మాటలు, 

వింటివాకి క! వీనులు (వీలు వార్త 

రాముడటరాజు మనకందరకును నింక 

పరగ పట్టాభిషేకము జరుగు రేపు 

జనములుప్ప్బాంగు చున్నారు సంతసమున, 

ఆమాటలు విని మొదట సంతోముతో మంధరకుకై క నగను బహు 

మాన మిచ్చినది, అపుడు మంధర విషపూరిత దరహానముతో నిభన్న ది, 

సవతి కౌసల్య పద సరోజముల చెంత 
దాసివై. కీనగతి నివు దోసిలొగ్గి 

కొడుకుతో దీనతనమున కొలువు సలుపు 

కాలమాసన్న మైనదే బేలనేడు _ అని 
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“రాముడు కిష్కింధకు వెళ్లినపుడు సీతజారవిడ చిన. నగలను సుగీ 

వుడు చూపెను; అప్పుడు రాముడు ఆ నగలుచూచి సీతవని పోల్చి చూచు 

వారలకు బాలి కలిగేటట్లు విచారించుట యిలావర్షింపబడిీ, . 

అనుచు హరివడ దిగుహాంతరమ్ము 

జొచ్చి _ నగలున్న మూటను దెచ్చి _ రాము 

మోిలనిడ _ సీతవని పోల్చి జాలిగొలుప 
కనుల నిరమునించె నాకరుణమూర్తి, 

కాని మూలములో రాముడు తన కన్నీళ్లచే తాను చూడలేక లక్ష్మణుని 
చూడ మన్నట్లున్న ది. లక్ష్మణుడు కాలి యందెలను పోల్చి _ ఇతర 

భూషణములు _ తెలియవగెను. యీవిధముగ అక్కడక్కడ కొన్ని 
మార్చులు గలవు, : 

వీరి రచన సరళ సుందరముగ సాగినది. దీనిని [వజలు ఆదరిం 

తురు గాక, వీరికింకను నిట్టి రచనలు చేయగల శ కిని ప్రసాదింపమని ఆ 

భగవంతుని (పార్టిస్తున్నాను, 

((s)) 

ముందారం 

ఆచార్య వేదుల సుబిహ్మణ్కశాస్త్రే శార దా వీఠం 

ఎం. ఏ (సంస్కృతం) ఎం.ఏ.పిహెచ్.డి 46-153 సృ మండావారి పెట " 
తెలుగు శాఖ విశాఖపట్నం _ 530016 

ఆం ధవిశ్వకళా పరిషత్తు _ విశాఖ-3 తే 272.05 

శ్రీమ_దామాయణాన్ని రచించి వాల్మీకి మహర్షి సంస్కృత 
సాహిత్యానికి శ్రీకారం చట్టినాడు. ఆ కారణంగా రామాయణం ఆది 
కవ్యంగా (వశ _స్టి పొందింది. ఒక్క సంస్కృత సాహి,త్య,9 లో నే 
గాకుండా సర్వ భారతీయ సాహిత్యా ఖలలో కూడా ఆ మహాకావ్యం ఆధి 
కావ్యమే, 
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_  వేధదవేద్యుడైన పరమపురుషుడు దశరథాత్మ జుడెన రాముడు గా 

అవతరింపగా వేదమే తీమదామాయణం గా అవతరించినదని 

హౌరాజణికో రం 

“వేద వేద్యే పరేపుంసి జాతేదశరథాత్మజే 

వేదః (పాచేత సొదాసీతి సాక్షాదా9మాయణాత్య నా” 

సకలగుణ వరిపూర్ణుడూ. పరమాత్మా అయిన రావు చంపక 3 0 

ఎంతో పవి[తమైనదనీ _ “నర్వ పావహరమనీ ఇ భారతీయుల (| రామ 
శబ్దంలో ని “రా” అనే అక్షరాన్ని ఉఊచ్చరించినంత మా|అంల. దేహా 

పరఠిజరర నుండి సర్వపాపాలు తొలగి పోతాయని _ “ము” అనే జక్షకాగ్ను 

కూడా రా అనే అక్షరంతో కలిపి పలికితే తొలగి టై టకు హో యు న 

పాపాలు భస్యీపటలం అవుతాయి అని పెద్దలు ఇలా ప్రవచిస్తారు; 

రా శబ్దోచ్చారణే జాతే వక్తాాత్ పాపం విగచ్చ శి 

మకార: (వే జాతే భస్మీభావం గమిష్యతి, 

jn 
రామ తత్వాన్ని [ గహించడానికి పరమాధార మనది 

మాయణం, పండితులు రామాయణం అనే పదానికి “రానుః అయ్యుతే 

[పాప్యతే అనేనేతి రామాయణమ్, రామస్య అయనం స్థాన మిని రాదూ 

యణమ్” అని వ్వుత్చత్తి చెప్తారు.. . 

Laren Con / కల క 

రాముని దైన లేకపోతే అది పురాణం కాదు; సంహిత కాదు: 

ఇతిహాసము కాదు; కావ్యం కూడా కాదు అని స్కాందపురాణంలో ఇలా 
చెప్ప బడింది, 

“నతస్ పురాణం నహి యత రామః 

యస్యాం నరామో నచ సంహితాచ 

డి న చేకి హాసం నహి యత రామః! 

' వ. కావ్యమ్ నతక్ స్యాత్ నహి యత రామః, 

వాల్మీకి తన రచనకి రామాయణం - సీతాచరి తం - రావణ వధ 
అని మూడు, పిర్లు పెట్టినట్లు “కావ్యం రామాయణం కృత్స్నం సీతా 
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యాళశ్చరితమ్ మహత్ _ పౌలస్త్య వధ మిత్యేవ శకార భగవాన్ ముషిఃి 

అనే శోకం ఆధారంగా భావింప వచ్చును. కాని రామాయణంఅనే పరి 

లోకంలో బహుళ ప9చారంలో ఉంది. 

శ్రీమ[దామాయణం వేద తుల్యమైనది గై కధర 
అ మైనది. సంసార సముత్తరణ సమర్దకమైనడి కాబటి సంస్కృతంల్ న 

అ 
అ 

ఇతర భారతీయ భాషలలోనూ ఎందరో కవిః సాంగపులు ఎన్నుస్నొ పకకి 

యలలో ఎన్నేన్నో కల్పనలనో రామకపును రచిస్తూనే ఉన్నారు. 

రామాయణ రచనకు వాల్మీకిని వోఏశత్చహిస్తున్న (బహూ _ రామకథ 

భూమిపై నదులు నదులు గా-నర్యతాలు వర్యతాలుణా ఉన్నంత కాలం 

ప౦చారంలో ఉంటుందని _ “యావద్ స్టాస్యంతలి గోల సరిగశ మహీ 

తలే. తాపద్రామాయణ కథా లోకేషు (పచరిష్యప్” అని చెప్పడం (పత్య 
క్షరం సత్యబద్దమని స్పష్ట మౌతోంది, 

ఆంధ్రసాహిత్య చరి|తలో ఆధునిక యుగం అతత విలక్షణమైనది. 

పాశ్చాత్య సాహిత్య (వభావం చెత ఎన్నో నవ్య సాం[పదాయాలు 

తలెత్తి విజ్బంభిస్తున్నా ప్రాచీన సాహిత్య సాంపోడాయాలు కూడాభాసి 

స్తూనే ఉన్నాయి. కవి సా్యమాట్టుతో పాటు కవి చం|దులు కూడా 

రామకథను పద్య కావ్యంగా రచిస్తున్నారు. 

మావ్యశ్రీ రఘురామయ్యగారు సహృదయ శికోహుణులు, నిరంతర 
పద్య రచనా తత్చరులు, మేఘదూతాన్ని ఇతః పూర్వం తేట తెల్లంగా 

తెనిగించిన కవిలోక చూడామబణులు, వారి ప్రదాన వృత్తి సాహీత్యంలో 

వఏమాతంమూ సంబంధం లేనిదే అయినా వవృ త్తి మాతం సాహిచ్య 

సంపన్నం. ఈనాడు £2780 గీత పద్యాలే రామయతాన్ని రఘురామ 

రామాయణం అనే పేరుతో రచించడం పరమాభినంద్య ౨, 

భారతరాజకీ ను రంగంళో అత్యంత విశిష్ట మైన స్థానాన్ని అలంరిం 

ఛిన్నస్వ గ్య డా॥ తెన్నేటి విశ్వనావముగారికి శ్రీరభు రామయ్యగారు 

శః రామాయణాన్ని వినిపిస్తున్న ట్లు- 

విశ్వ విఖ్యాత తెన్నేటి విశ్వనాథ 
అనధరింపుము నాదు రానూయణమ్ము 

త్తే /| 
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అనీ రచించడం విశేషం, అత్యంత (పశంసార్హం కూడా, దీనిని. 

బబ్టి కవిగారికి శ్రీతెన్నేటి వార్నిపై గల గాఢ గౌరవాదరాలు ఎంతటివో | 

విశద మౌతోంది. తన మహాభారత రచనని నన్నయ రాజరాజ న రేంధు 

నకు శ్రవణ గోచరం. చెసిన - విధం ఈ సందర్భంలో స్మరింవ వలసి 

ఉంటుంది, 

విషయాన్ని 'విస్పష్టంగా వినిపింటానికి గీత వద్యం ఎంతో అనుగుణ 
మైనది. సామాన్య పాఠక లోకాని రామకథని సులభ సుందరంగా పరమ 
మధురంగా నివేదించటానికి గీతపద్యం సముచితమైనదని కవిగారు 
గుర్తించడం బహు (పశంస్తార్హం, రామాయణంలోని వతి సన్ని వేశాన్ని 

క్లుప్తంగా - మంజులంగా గీతపద్యంలో నిబంధించిన శ్రీ రఘురామయ్య 
గారు కృతకృత్యులు, | 

ఎసేతారాముల కళ్యాణానంతరం వై భవో పేతంగా సపరివారంగా 

అయో ధ్యకు వెళ్తున్న దశరథుని అడ్డగించి శివధనుర్భంగాగికి రాముని 

వై పరతరాముడు ఆ్యగహించిన విధం ఈ రామాయణంలో ఇలా అభి ) 
వర్ణింప బడినది, |. 

రాముడెవ్వడు మీ- యందు? రమణీ సీత 
= కొరకు పశు పత్మికార్ము క- మరయ విరచి 
- మెటీ. నన్మిగర్వమందు నామేటి జూడ 
వచ్చి కినిభార్లవుడ నంచుంబలికి మరల 

జీర్ణమగు శంభు చాపము క్షికిప వంశ్య! 
భంగ మొనరించి ఘనమని బహు విధాల 
'విజ్ఞ వీగుచు నుండెడి వెళ్టీ రాము 

బల పరీక్షను కేయ నేవచ్చితి నన, 

పదబంధం సరళంగానే ఉన్నా - పరశురాముని బౌదత్యం విశద 
మౌతునే ఉంది. మీయందు. రాముడెవడు అనీ ఆడగడం నాజకోచిశం, 
వరవరాముని ఆ్యగహాన్ని సూచిసోంది, 
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శ్రీరాముని వనవాస వృత్తాంతాన్ని విని దుఃభిస్తున్న కొనల్యను 

ఓదారుస్తున్ను రాముని వాక్యాలు చాలా సమంజసంగా ఉన్నాయి. ఆ 

వాక్యాలు విని కౌసల్యా పరి తాపానికి సంక్షుబ్ధ మనస్కుడై న లక్ష్మణుడు 

రామునితో యిలా అంటాడు, 

లక్ష్మణుడు తక్షణమె అన్న రాము గాంచి 

కోప సంజనితారుణాక్షుండు నగుచు 

గుండె రగిలించి సంక్షుబ్ధ కోప వహ్ని 

పలికి [గక్కుచు నన్నతో పలికె నిటుల. 

ధర్మమని అన్న పలుమార్లు తడవనేల” 

జనహితుండును థార్మికు తనఘ మకియు 

గుణ విిష్టుండు ముద్దుల కొడుకు నిటుల 

పనములకు ఇంప ధర్మ పివర్తనమ్మ? 

“కోప సంజనితారుణాక్షుండు నగుచు గుండే రగిలించు సంక్షుబ్ధ కోప 

వహ్ని” వెలికి గక్కుచు అనుటలో లక్ష్మణుని ధీకోద్దత స్పష్టం అవుతోంది. 

ముద్దుల కొడుకుని అరణ్యాలకు పంపశం దశరథునకు ధర్మమేనా అని 

ప9శ్నించటం పా|తోచితంగాఈంది. 

సీతారాములు అరణ్యవాసం చేస్తున్నప్పుడు శూర్ప్చుణఖ రాముని 

చూసి కామించి అతనిని సమీపించి తనగుథించి ఇలా పరిచయం చేను 
కుంటుంది, 

ఫీకరాకారు డఖిల లోకైక వీరు 
డసుర వతి రావణుడు అ౦కాధి పుండు 

మూడు జగముల శాసించు ముఖ్య డమర 
పూజితుడు బుద్ధి బలుడుగ భుజబలుండు 

తాక్షసుల కెల్ల సామ్రాట్టు రావణుండ 
సుర గణము లెల్ల నాతన్ చుట్టు జేరి 
డాస్య మొనరించు చుండు నా దైత్య పరుని 
అనుగు చెల్లెలన్ నన్ను జార్పణఖ యం(డు 



XVIH 

డా. రావణ:ని చెల్లెలవడమే శూర్చుణఖ విశిష్టత, రావణుని స్వరూష 

స్వభావాలు సంక్షేప పరచి రామచందు?నికి ముందుగా నిరూ పింప 

బడ్డాయి. ఆమెకు ఎట్టి. అవమానం సంభవించినా. రావణుడు అధు కో గలఢని. 

కూడా వ్యంగంగా సూచింప బడింది. రాముని రూప స్రొభాగా, నికి 

శూర్పణఖ ఎలా మోహాన్ని పొందుతోందో ఈ నంధర్భం లో రాము నీకి 

యిలా తెలుపు కొంటోంది. 

దాపగా నేల? ఓ రాజ! దగి లెనిపుడు 

నామనమ్మది నీయందు ప్రేమ యనగ 

నిదియె కాబోలు! కాకున్న నింత గాఢ 

హృదయ సంస క్రి చెలరేగి యేచు నయ్య . 

నీదు లావణ్యము_వయస్సు-నీదు సొగసు 

గాంచి నుతవె నిను పొంద కాంక్ష కలిగె 

కామ కేళికి నావంటి కాంత రసిక! 

దొరక బోదెందు నీకు నిద్ధేరణి యందు. 

భర రృ విమోగన పా ప్రించినప్పలి నుండి బహుశ “శూర్పణఖ భక్ష్య జా 

ధులతో జీవిశాన్ని గడ పడ మే గాని కామ తం (తంతో గడపి మండది 

EE పుంసాం మోహన రూపాయి అనేటట్లు ఆజానుబాహువైన “రాముడు 
కొనబడంతో భర్సృ వియోగాన్ని కూడా మరచీపోయి అతనితో కామశేళితో 
వినోదించాలని సంకల్పించడం గమనార్హం, స్త్రీపురుషుల మనస్సులు 
కలియడం | పేమ అన్న తత్వం చక్కగా క్కడ (పష పాదించబడి౨ది, 

స్త్రి పురుషుని కామించడానికి పథాన లక్షణాలు లావణ్యము - వయస్సు. 

హొగసు. అనే మూడు అని కవి పేర్కొనడం... చమత్కారావహం౦, పీ 
రసిక! రామ! నా వుటిది కామక్షీళికి నీకు భూమిపై ఎక్కడా దొరకదయ్యా 
ఆని చెప్పడంలో శూర్చుణఖ యొక్క. ర్లాక్షసర తి వెల్లడి అవుతోంది. ఇలా 
యింకా యీఘట్టం ఎంతో పట్టుగా రచింప బడడం అభినందనీయం. 

తన కోరిక నిరాకరింప బడి |[పతిఫలరగా. -విరూపత ఎప్పు డై తే 
(పా్టించిందో. వంటనే శూర్చుణ ఖలో రాముని-పె - ఫ౦తీకార వాంఛ 
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మిక్కుట మైంది, రావణుని చెత రామచందుని పై గల పగ సాద్రించాలని 

నిశ్చయించింది. జ గద్విదిత మైన అన్న కొలువునకు వెళ్లి సీతా 

సౌందర్యాన్ని ఎంతో మనోహరంగా ఇలా వర్ణించింది, 

అన్న! ఆ రామపశ్ని సితమ్మ అంద 

మవని చెందును గాన మయ్యునిమిషాది.. 
గరుడ గంధర్వ సిద్ధ లోకముల యందు 
అమె సౌందర్య మతిలోక మై వెలుంగు, 

మెరపు తీవల గికురించు మేనికాంతి 

వాలుగల సాదు కాల్టన్ను వాలు కనులు 

ముగ్గ మూహన వదనము మురువు లొలుకు 

రమణి _ సీతమ్మ యొక అపరంజి బొమ్మ, 

కళ్లకు కట్టినట్లుగా సీతమ్మ సౌందర్యాన్ని శూర్పణఖ నోట పలికిం 

చాడు రచయిత. రావణునకు సీతపై గాఢమయిన అనురాగం కలగడం, 

వెంటనే సీతను తెచ్చుకోడానికి పియక్ని ంచడం భావీకథ. ఇంకా స్స్త్రా 

రూప వైభవాన్ని శూర్చుణఖ “మదను నారవ ముల£కియై మహి చెలంగు. 

శశిని వీడక యుండెడి చఏదిిక వలె ”.... మొదపైక్న విధంగా అభి 

వర్ణించ డంలో సీత మొక్క అతిలోక సొందర్యాన్ని అద్భుతంగా నిరూపిం 

చారు మన రఘురామయ్యగారు, 

లంకా పట్టణంలో అశోకవనంలో పరమ దై న్యస్టితిలో ఉన్న సీతను 

హనుమ చూసాడు. అప్పటి ఆ సితారూపవర్ణనం అందంగా ఇలా నిర్య 

చించ బడింది, 

మలిన చేలము ధరియించి మహిత దుఃఖ 

భార మెవ్యగమ్మి శ్వాసంపు బరువు చేసి 

వదన కమలము వసివాడ ముదము బాసి 

న | శుపులు ధారగా గారు నఓివ గాంచె. 

_ చదల మబ్బులు గ9మ్మి న చం|దు వగిది 

వ పొగలు (గమ్మివ. (ప్రళయాగ్ని సెగ విధాన 
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పంక మలమిన కాంచన పద్మ మట్టు 

కళలు వాడిన యొక ప్పణ్యకాంత గనియె, 

పరమ పశివికయైన సీత రావణ బద్ధయై మలిన వస్త్రరితో-కన్నీ శళ్ల 

ధారతో కాంతి విహీనంగా ఎలా ఉందో చక్కగా వర్ణింప బటీఠది. ఇంక్కా 

శ్వానముల మధ్య జిక్కిన దిన హరిణి 

కరణి బహుదుష్ట రాక్షస కామినులకు 

జిక్కి. యుపవాస నియతి కృశించి యున్న 
ఏక వేజీథర గదె వఛై కచరుజు, 

రాక్షసాంగనల మథ్య భయపడుతూ _ ఏక వేణితో కృశించి ఎలా 

ఉఊ౦దో కూడా ఉపమాన పూర్వకంగా వర్థింప బడింది, ఈ విధంగా యా 

రామాయణంలో పాతల భిన్న భిన్న మానసిక స్థలి గతుఆు ఎన్నో 

సందర్భములలో పఠరమాహ్షాధ కరంగా చికింప బడ్డాయి. 
. ధా 1 G3 

_ రాణువని కేజోవంతమైన రూపాన్ని చూచిన రాముడు హిండిన 

విస్మయం ఇలా వర్ణింప బడీం౦ధి.. 

అహహ! యేమి యీ బీహ్మ దీప్తాననమ్ము 
గలుగ వళశమౌతె యెవ్వారికైన భువిని 

గౌ౦ర్య- భావుండు గాకున్న కలరె సములు? 

చాలడే మూడు భువనాల నేల నితడు 

ఆని వితర్కించి రావణు నఖినుశించి 

ఇట్టి నీచత్వ మీతని కెవ్విధాన 
కలిగె శజివుటి రాముఠడు తలచి తఅచి 

చాల విస్మయమును ఖెందు వేళ యందు. 

భారాపహరరై:న శతు)వులోని గుణసఠిపదను కొనథితూడశంలో 
ఆతని హపెన్నత్యం విశత మౌతోంది. 

ఈ విధంగా నిశితంగా పలిళీలిస్తే ఈ రఘురామ రామాయణం 
రామకథా తత్యాన్ని సులభ సుందరంగా తేటతెల్లంగా గీత పద్యాలలో 
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ఆవిష్కురిసోందనీ అంగీకరింవనక తవ్పదు. భాష సులభ గారిహ్యం 

భావాలు సరము రవమణీయాలుు ఎల్లయెడల వై శద్యళ వెల్లి విరుసోంది, 

రామకథను సర్వజనులకు కరతలామలకం చేసిన మాన్యశ్రీ “రఘురామయ్య 

గారి కవితా వ్యాసంగం సర్వజన సమాదరజీయం” వరమ స౦9శంసార్హం, 

బహుధా శ్లాఘనీయం, 

ఇతోధికంగా థ్రీ రఘురామయ్యగారు ఇటువంటి ఉత్తమ కథా 

నిబదములె న రచనలు చేసారని అకాంక్షిసున్నాను. మనసారా అభినం 
(అ చలా భూ అలాని 

దిస్తున్నాను, 
నతన 

జయంతితే సుకృ"నో రససిద్ధాః కవిశ్వరాః 

నాస్తి కెనాం యశః కాయే జరామరణజం భయం 

((s)) 

భావన 

పండితారాధ్యుల వీరేశలింగం 

రీడర్ యిస్ తెలుగు 

గవర్న మెంటు ఉమన్స్ కాలేజి బరంపురం. 

తేది బిక్ష 99 - 7 

శ్రీమదా9మాయణ ము సహజముగ మధురమైనది. వాల్మీకీ శిల్ప 

చాతుర్యముచే _ ఉఊపధిషత్యారమగుటచే _ శ్రీ రాముడు భారతీయులకు 

ఆరాధ్య దైవ మగుటజే రామాయణ రచనము పాఠకులను రంజించుట 

సహజము. ఇక కవి యేమా[తము _శద్ద వహించినను ఆ రామాయణ 

మకరందాస్వాదనకై పాఠక షట్సదము తహ తహ లాడునుం 

మి[తులు శ్రీ మావుడూరు రఘురామయ్యగారు మధుర కవులు. 
వీరి భాష మధురమ:. భావము మధురము. శ్రీ జంధ్యాల పావయ్య 

శాస్త్రి వటి మధుర కవులు వీరికి ఆదర్శ పాయులుగ కాన్చించు 

చున్నారు. 
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సామాన్యులకు గూడ అవగాహన కందవలె ననునది కవి లక్ష్యమా, 

ఫలిత ముగ శబ్ద కారిన్యత - సమాస జటిలత_అన్వ య క్రిష్టత ఇత్యాదులు. 

లేని మధుర మంజుల మైన రసపుష్టి గల శేటగీతుల తోడి “శిదైన రామా 

యణము తెలుగు ప"జలకు అందినది. చక్కని కవితా మధురిమలై న 

కొన్ని యుదాహరణములు చూడుడు, 

_ అయోధ్యా పురప రన 

కర్షకుల కృషి సర్వదా కలుము. లొసగ 

కార్మికుల శక్తు లె లైశ్వర్య గరిమ నింప 

పృధివి నగరములందు కీర్తి పతావ 

దీపమయి వెల్లు భువి నయోధ్యాపురమ్ము. 

ఐశ్వర్య ౩ కారకులు కార్మికులని చెప్పుటలోని ఆధునిక శైలి గమనార్హముః 

పుతుంల కైన దశరథుని ఆవేదనము 

పసితనపు ముద్దు మోముల బాలు లాడు 

కొనెడు వేళల నాశగా గోపురా్యగ 

భాగముల నిల్చి చూచుచు బాథ జెంటి 

యేదొ పోగొట్టు కొన్నట్టు లెద తలంచు. 

ఇట్టిదియే సథీ వ, వద్యమును,కి రమణీయ క ల్వ్పన ములు, 

విశ్వనాథ వారి కల్పనల వంటికల్పనములు కన్చించుచున్నవి. _... 

దేపతలు తమబాధలను బిహ్మకు తెల్పు ట 
... ఘోర రాక్షస బాధల కుమిలి కుమిలి 

దుష్ట ఠావణ సర్ప సందష్టుల మయి 

"తల్లడిలు చుంటి మయ్య ఓతండి9! యొటుల 

దీరు మాబాధ _ మార్గము దెలుపు మనగ, 

ఈ మాటలు “బాధా సర్పదష్టులు” అనే శీ శ్రీ మాటలను స్ఫురణకు 

తెచ్చుచున్న వి, 

42 వ పద్యమున మిమ్ము “శ్రీలష్మీభ ర్త” రక్షించునని బ్రహ్మ 
.... పల్కును, సీతా చరితమున నారాయణుని *థ్రీలక్ష్మి భర్త యని చెప్పుట 

ఉచితముగ నున్నది, 
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పసితాలుని ఠానుని విడువజాలననెడి దశరథుని పు[తవాత్సల్య 

మును ఈ (కింది పద్యమున మృదు మధుర తె లి యందించు చున్న డి. 

అయ్య! మునిరాజ! చూడ రామయ్య యిపుడు 

పాల బుగ్గల చిన్ని వరాల కూన 

రాక్షసుల నోరి కీ యాగ రక్షణమ్ము 

సేయ గలడ బె? నేవచ్చి జేతునయ్య, 

104.10 పద్యములందలి (పకృతి వర్ణనము - శీరామ మహాత్మ 

మును తెల్పు కల్పనములు. 

అహల్యరాయి యగుట - ఇం|దుడు కొడియగుట - ఇత్యాది కల్పన 

ములు రంగనాథ రామాయణము నుండి [గహించి యుండ వచ్చుమ. 

శ్రీరాముని “విశద మెరుగగ విప్లవ వీరుతగుదు” వని వర్ణించి ఈ 

కింది విధమున విప్లవ నిర్వచన మిచ్చిరి. 

విషవమ్మన, రచింప _ విలయకళాలి 

మావహాలు తరి నా రాక్రసాధములను 

మట్టు చెట్టి యధర్మము మాపి - జగతి 

శాంత్యహింసలు వెలయించు సరజణిగాదె, 

సీతా స్వయంవర ఘట్టము రమణీయమై జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి 

గాది 'థనుర్భంగముి ను జైప్పికి దెచ్చున్నది. 

వొలకాండము నందలి విశేషము లొకటిరెండు జూపికిని. మిగిలిన 
కాండము అన్ని యుయిబుల నే రమణీయమైన శైలిలో రవత్తరములుగ 
నున్నవి. అందు తొణికిసలాడు అతా, గధునిక భావములు సందర్భోచిత 
ముప్పై కవి అభ్యుదయ దృష్టికి నిడర్మ్శన ములుగ నున్నవి. ఒక్క మాట 
చెప్పిన చాలును, రామకథ వాభీసినవారెల్ల ధన్యులు. ఈ కవి ధన్యుడు. 
మృదుమధురమ:గ రామకథ చెప్పి పాఠకులజే ఆనందముగ చదివింవ 
వేసి వాఠిని కూడ ధన్యులు” శొనర్చ్ప కవి సమద్ధు డగుటచే తెలుగు 
పలుకు ధన్యత నందినడని భా వింతును, 

(0) 
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శ్రీ రఫురావు రామాయణం 

ళా|పపూర్ణ డా! గణపలిరాజు అచ్యుతరామ”" 

dU-l1 112 డాబాగా స్ఞన్ఫు విశాఖ 

తేది 11-3-98 

రామనామ పీయూష పొనామరత్వ 

[పాప్త శత సహస విమల భవ్యభ క్ర 
రశన విదిత బహుళ శుచిర మధురిమము 

తెనుగునే రుచికేని యెన్నేని విధులొ, 

నో బన్ని రకములొ తెలియ రాగ 

నమృత మదికూడ నాల్మకోయమల రుచిని 

మాట మాటకు మనిషికో మాదిరగను 

రామ గాధను రమ్యత రహిని నించు, 

నా త తరుగ రానట్టి రుచుల నెంతగ నలదిరొ 
వరుస సెన్ని గాధలవి యెందరెటు వలెను 

రామ వృ త్తములవి చెప్పి రాణ గొన్న 

నాల్క కొక కొత్త యమృతమై నచ్చ నిలళ్లు. 

అట్టి జీవ జీవనగాధ పట్టి పరమ 
పూజ్య భావ నిర్భరతను పూర్వ పుణ్య 

వశత రఘురామ సూరి [ప్రవచన మటుల 
ఫలిశి కొన్నది యీకావ్య ప్రణవ గీతి, 

నూవుడూరింటి రఘురామ మాన్య సుకవి 

తేట గీతుల వెలయించు మేటి రచన 
మింక మరియొక రామ నామాంక పూత 

._ కావ్య గౌరన మంది లోకాన వరలి 
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నవ్య రఘురామ కామాయణ మనిపించు 

కొనుచు సరళ భాషా (ప్రయోగ నియమాన 

మాన్య సామాన్య బహుజన మాన్యమగుచు 

పఠితృ (శోతృ లోఖాకిల పరమ పూజ్య 

సకల పరమార్ధదాయక సాధనంబు 

మధుర భావనా మంజుల మార్చవంబు 

నగుచు వదికాలముల పాటు సెగడు గాక 

రాము పేరిట కవితల రాణ మించ 

((*)) 
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అతరార్చన (పరిక 
ఆచార్య శ్రీమతి కోలవెన్ను ములయవాసిని 

ఎం. లాం లు రి యత్ డి 

తెలుగు విభాగము ఆంధివిళ్వకళా వరిషత్తు విశాఖ 

తేది 1ఫ_8-§6 

శ్రీ మ్యదామాయణం౦ పర్వతములు _నదులు ఉన్న౦తకాలము 

నిలిచి ఉంటుందని వాల్మీకి వచనం. నిలిచి ఉండటమే కాదు రచింప 

బడుతూ ఉంటుంది కూడా అనడానికి ఆం|ధ వావ్మయమే నిదర్శనము, 

తెలుగులో రామాయణ రచన సాగినంతగా తక్కిన గాధలురచింప 'బడలేద 

నడం నిర్వివాదాంశం. వివిధ ప క్రియలలో వివిధ ఛందస్కులలో 

రామకథా వాహిని తెనుగు కవుల గంటములనుండి జాలు శారింది 

రామాయణ రచనకు శ్రీకారం చుట్టిన కపులు తమ రచనకు కార 

ణాన్ని పెక్కు విధాలుగా భావించారు. “ఎత్తరి నైననుధీకో దాత్త 

నృపోత్తముడు రాను ధరణీ పతి సద్వ్భృ త్తఘు సంభావ్య” మంటూ 

తిక్కునతన నిర్వచనోత్తర రామాయణ రచనకు ఉద్మవి ౦చాడాం “అది 

రఘురాము చరితము - ఆడరముగ వినన (కొత్తమై లక్షణ సఎవాదమ్మై 

పుణ్యస్థితి వేదమ్మైో” తోచినది మొల్లకు, వేదమ్మై వరలిన రామకథా 

గానం చేసి కవీకోకిలలు ధన్యత గాంచాయి. *రాఘవేశ్వరుని చారి తము 

వెందరెన్ని గతులన్ వర్ణించినన్ గా9లదే” అన్న కంకంటి పాపరాజు మాటను 

సత్యమహితముచేస్తూన్న రీతిలో _ శ్రీ గురునాధేశ్వర వరప్రసాద సహజ 
కవితా సంప్రాప్త - కాశ్యపస గోతులు _ పార్వతీ అనంతరామ పుతు9లు 
శ్రీ మావుడూరి రఘురామయ్యగారు రఘురామ రామయణాన్ని శేటగీకి 

కావ్యంగా తెలుగు పాఠకుల కందించారు, 

బంగారానికి తావి యబ్బి నట్లు - ఈ ఉదార పురుషుని గాధకు 

కో0ిత _ శ్రీరామ భక్తులు - రామరాజ్యస్థాపన మహోన్నత భావనా 

విభవులు* విశ్వ విభ్యాతులు, (శీ తెన్నేటి విశ్వనాధముగారు. శ్రర 

రామయ్యగారన్నట్లు వారు శిమహోన్నత చారి_త్క చిద్విలాస రూప 
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గంభీర చిరయశే- రుచిర కేజులు. [(శీమదఖిలాంధ) విలసిత స్వీయభ్లావ 
రాచకీయ యుంగధరులు (శీతెన్నేటి విశ్వనాధముగారి శతజయంతి 

సందర్భంలో యిట్టి ఉత్తమ కావ్యాన్ని వారికి వినిపించి _ ఆ లోకంలో 

లేని రామకథను వినే అవకాశం కల్పించి ధన్యులయారు (శీర ఘురామయ్య 

గారు. 

కావ్యాలుగా పిబంధాలుగా ద్విపదలుగా ద్వ్య్యర్థికావ్యములుగ 

నాటకాలుగా యక్షగానాలుగా శతకాలుగా వచన (గంథాలుగా వివిధ 

[ప్మకియల్లో రామకథా (సవంతి తెనుగు భూమిని పునీతం చేసింది. అది 

గాక ఛందో భేదములలో కూడ రామకథ రాణకెక్కింది. శతక కవులలో 

తటవర్తి కొండయ _ ఉంగుటూరి సుబ్బయ 1880 పారింతంలో కంద 

పద్యాలలో రామకథను శతకంగా చెప్పారు. బృండాపనము లఅక్ష్మయ 

దేశికులు 1870 లో రామారాజ కంఠీరవా అనే శతకం మత్తేభ శార్దూల 

వృ తాల్లో రామకధసు వర్గించారు. దూపాటి ిరుమలాచార్యులహారు 

1855 లీ భవ్యగుణ ధామ (శీరావిపాటి రామ ఆనే మకుటంతో సీన పద్యా 

లలో ఆరుకాండల విభాగంతో రామాయణాన్ని వా+సారు. 1880 లో 

జూలూరి లక్ష్మణ “ముకుంద రాఘవా!” మకుటంతో “కూర్చెద భవత్క్మథా 

వళిన్ ఆని రామకధను రెండువందలయా భై. ఊత్సలచర౦వక మాలలో 

జాలకాండాది విభాగం చేసి రచించారు. 

ఇలా కేవలం శతక కర్తలు ఆయా వృ త్తనియమాలను పాటిస్తూ 
[వాయడ మె కాదు-(శీ కలగోడు అశ్వత్టరావుగారు రామాయణం ఆరుకాం 

డలూ దండకంగా కూర్చారు. కేవలం రెండే రెండు గణాలతో రామకధను 

[వాయుట కధానాయకునిలో కలియు దండక చేసినట్లున్నది అనిపించు 
కొన్నారు, 

శీ9 ఆకొండి పెంకటరమణ శీీమూలా పేరన్న, (_శీఉపమాక 
నారాయణమూర్తి |పభృతులు రామాయణ మాలికా ప్ర బ౦ ధాన్ని 
కూర్చారు. అది ఉత్పల మాలిక (శీ నారాయణమూర్తిగారు ప్రత్యేకం 
మత్తేభ వికీడితంలో నకార పొంసతో శాలుగు వేల చరణాల రామకథను 
రచించారు. 
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శి మల్లాడి శివరామ్ గాఠు ఆటవెలదుల్లోను; శ్ర ఆకెళ్ళ అచ్యుత తామ్ గారు 

రామాయణ మకరందమను పేఠ రగజలోను (శీ శిష్టా వెంకటసుబ్బయ్యగారు' 

కందములలోను, శీ కొచ్చె ర్తకోట వంకట శామయ్యగారు “త” పోస 

కందములలోను, శ్రీనల్లాస్ చకంవర్తుల రామానుజాచాత్యులు గారు. అట 

వెలది తేటగీతులలోను రామ కథామ్మ తాన్ని ఆంధీ పాఠకులకు ఆమెతలుగ 

పెట్టిన కవివరులు, 

అజ్లి కవి_శేష్ణుల -రితిలో (శీ రఘురామయ్యగారు కేవలము. “తేట 
గీతుల”లో రామకధను తేట తెనుగులో తేట తెల్లముగ రచించి తామభ శ్రి 

సా్యమాజ్య పదవిని చేపట్టి నారు, 

వామలూరు భవుని వాగమృతమును తేగెలూరు తేట తెనుగున 

రచించే సందర్భంలో వీఠు రంగనాధ _ భాస్కర - మొల్ల రామాయణ, 
ముఅతో వాటు అధునిక కాలములో వెలసిన విశ్వనాథ వారి రామాయణ 

కల్చ్పవృ క్షమును చడివి, ఆ లకూ రామాయణ ము అందలి రమ్యత సభావము 
లను తమ రచనలో కూర్చి నాతు. తచన బహు సరశముగ సొగుటతో 
పాఠకునికి ఎట్టి అన్వయ క్రీషత లేక _ సామాన్య పాఠకుడు గూడా చడవ 
గానే అర్థం చేసుకొనే సత. త్ రచనలోని (వక్యేకత. 

విషయాన్ని ఆండించే పట్టున వీరు _పయోగింవే ఉపమలు. 
సందర్భళుద్ధి కలిగి ఉదాత్త ఖాత సమన్వితము లై ఉంటాయి. తశఠథు 
నికి ధర్మకత్మాతి శయ. అర్థాంగుఅవని ముగురు-అంటారు, పుత్ర 
సంతానార్థియైన డశఠకథుకు మేడమీదనుండీ ఆడుకుంటున్న, బాలుర 
జూచి “నీదా. పోగొట్టు కొన్నట్టు అద దలంచు” నట, మారు వేషంలో 
నగరఆలో తిఠిగే సందర్భం౭తో పిళ్లలకు భక్ష్యాలను పంచుతాడట ఆ శ్రాఖు, 
ఆ కీశును యీకవి, 

సహజ మే గడ సంతాన రహితు కాన 
వారలధిడున యీతీరు వసుధ చెండు 
పుడమి తేడైన్క జడుడై న, అడవి యందు మసలు వాడైన్మ నిది దెవ మాయ గాదె, (జాల 14 స) 

అ౦టౌర్ష క 
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పాయసాన్నం పంపకం విషయంలో వీరు అధ్యాత్మ రామాయణాని 

అనుసరించారు. కౌసల్య కైక లకు రాజు చెరిసగం పాయసాన్నిచ్చాడు* 

తమ తమభాగాల్లో వారు కొంత సుమి[త కిచ్చారు. ఆ రాణుల కడుపు 

పండగా దశరథుని యింట పసిపాపల బోసి నవ్వుల పంట వండిందట, 

ఆ పంట పాల్కడలి రత్నములను మించినదట చూడుడు. 

బుజ్జి పసిపాప లందాల బోసి నవ్వు 

పంట పండింప దశరధు నీంట నెపుడు 

పరమ వైకుంఠ విభవ సంపదల వెల్ల 

పాల్కుడలి రత్నముల వెల్లువల చెలంగి. (బాల..8ల్రి 

వీరి సీతా స్వయంవరథుట్టములోని పద్యాలు కరుణశ్రీ గారి పదాచె 

అను తలపిస్తు వీరి (పతిభను చాటుచున్న వి. (పద?0.200) 

సీతారామ కళ్యాణాన్ని వాల్మీకి ననుసరి స్తు జరిపిస్తునే కొన్ని 

అం|ధుల ఆచారాలను జోడించారు. “ఛాయేవి” అనే వాల్మీకి భావాన్ని 

గౌరవిస్తు - 

నాయనా! యీమె నిన్ను నీ ఛాయ గాసె 

అనుసరించును సాధ్వియై యనవఠతము, 

అబల సహధర్మ చారిణి నందు మనుచు 

కాళ్లు కడిగెను కొబ్బరి నీళ్లతో డ॥ 

రామ నారాయణుని కాళ్ళు ఎట్టి కలుషము అ౦టని కొబ్బరి నీళ్ళతో 

కడిగించిన పుణ్యమూర్తి [శీరఘురామయ్య గారు. లెటి పట్టడం _ జీలకల్ది 

వెల్ల౦ పెట్టించడం _తాళి కట్టించడం జరిపించారు. తలం|బాల మార్పిడిని 

వదలి వేశారు. అయితే చూపుల తలంభా9లను వర్ణించా రనుకునే 

ఏద్యాలు 5283 దలి4. జిలుగు బుగ్గల నును సిరి సిగ్గులలర పతుల పేర్లను 

మెల మెల్ల పలికి వారు”- అని పేర్లు చెప్పించే వేడుకతో రమ్యంగా బాల 

కొండ ముగించారు, 

ఇక అయోధ్యకాండ సీతారాముల దాంపత్య వై భవ వళ్ట్ళనతో ఆరం 
)౦చడ౦ అమలోదా త్త మైన విషయం. 
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రామునకు గుండె మైధిలీ రామ యయ 

జానకికి గుండెయును రామచం(దు డయ్యె 
జానకీరాము లధై ఇత సత్వు .లంచు 

జనము లాదర్శ పారవశ కంబు గనిరి. (అయో) 

సీతారాము లదై ఏత సతు అనడం అరవంతసెన పలుకు, 

రాముని వనవాసము భరతుని వ చె క్ర 

వరములా యివి? ప్రశేయాగ్ని భయద హేతు 

శరములా? భూనిలము వీడి సత్వ సుప 

పైకి వచ్చిన కాల సర్పముల జంట 

"కాలకూట 'విషా నగ్న వికార మేమ? 

తన రాజ్యాన్ని ఏలుకొమ్మని అంజలి ఘటించిన గుహుద్రి రాముడు 

ఆనంద భరితుడై కౌగిలించు కున్నాడు, ఆ అనుభూ3నె ర సార్ద్రంగా 

మలచారు వీరు.. 

“గుహుని బిగియార కౌగిట గుచ్చి రాత్చె 
ఆర్ద9 నయనాల అశ ముత్యాల మాల”. 

“త్తి స్నెహ |పసన్న మనస్స్కుడైన రాముని హృదయాన్ని ఆవిష్య 

రించిన ఘట్టాలో ఇది ఒకటి, సుగి)వునితో మై సంఘటికమెన తలటవా 
వ్నకుండా లంకకు వెళ్లి వచ్చి న స్కుగిసని క కౌగిలించుకొని రాము దూ 

అంటాడు.- 

౮] 

వీర కపిముఖ్య! వచ్చి కివి సరె! వేయు 
విధమె యన; జానకి యేఠఅ? విశ్వ మెల? 

లక్ష్మణుండేల? అతుల సాామాజ్య మేల? 

ఫౌరుషమ్మే ల? నాకింక బంతుక దేలి? 



ఎలి! 

స్నేహితుని హితము కంటె తనకేది ముఖ్యం లేదనే ఉదాత్తగుణ 

సంపను) గు రాఘవుడు, ఈ పద్యంలోని భావం వాల్మికి మహర్షి దే* 

అయినా భాష రఘమురామయ్యిగారిట, అలతి అలతి తునియల కాహళ 

స-థధించిన- విధమిది. 

ణ్ 

సీతను లంకకు తెచ్చి రావణుడు సీతతో _ సామాన్య మానవు డీ 
వ హో సక దాన్ని వాటి రాలేశు. నన్ను వరిచమంటాడు. ఆ మాటకు 

సిత ధీరు రాలై యిలా సమాధానం చెపుతుంది. 

జలనీధిని దాట లేడంచు దలచి నీవు 

విబ్లి విగుట నీదగు వెట్టి గాదె? 

చెలగి రాముంగె యిల€గిన జలధి యందు 

జలము లుఎడుంగె ? ఉండవీ జగవె నీవి (అరణ్య-280) 

రాముశే అలిగితే సము్యదుఎలో నీళ్ళే ఉండవు. నువ్వూ ఉండవు 

నీళు వేకహాయాక దాటడ మనే [ప్రళ్న నటం, రానుఖభూపొలుని పరా 

కమాన్ని ఇంత స్వష్ష్టంగా చెప్పి నా రావ వల తెవ్మాి లదు 

లో 

నీ 

ర్ ల చ న + . ॥ సేతాన్వేషణ వళలో వనసిమలే రా లక్ష్మణులు ఎందరో ఉదార 

నుతులను కలుసు కుంటారు. జః నిషయాన్ని రాము శ లక్ష్మణునికి వివ 
ల్ 

న్ ( న్నే 
న క అక | . 

రించటంశ అరణ్యకాండ వముగించడం అపూర్వంగా ఉంది, 

ఆ అగస్తు.[స  శరథంగు _ దస) శబరి 
oa నీ Ca 4 

తాగి ఇగ బార టుగా లే యంచబటు 
eh 

rs జో భి కూ, ల ఆదరాశ లం మధువంారి అఘుణ గుణుటు 
ee) 

ధరణి గరకు పవసానాపరణ నుతులు, (రసు 

గగ 2 Wem ర్ ల న. ఇక రిష్యుతశకాండ ” కాలని నాలచేసిన రాముణ్జీ చూసి ఇది 
వ ళ్ . శ దం ఈ ఉంగరం వలి బం లి x క. జ ర ఆ మా! నికు “ ధరఖి తక యముకోడ కడ ములు నిన్ను దిడెగే సెం? ర 

| వ * a a న్న తిరు భాస్కర రామాంుజంలోని శారను తలపులోకి తెస్తున్నది Wary ఇతో 

చ్ భో pn) 
ర "షా gry ar A, | లు అలీ బలో లో 
( విరజ SI లు బు PRY rm ఇ జ్యో 

లె లం ఇన జ ధా, a . 
ముఘాన్న్_మెరుపుని చూసి హొందిశ అను వాలి అనన సామాగాంగా 

చి్నితించ బడింది, 



యా గా ల్లు ow 

కారు మొగిలుల పంచను చేరి _శంప 

మిగుల చలియించు రీతి సౌమితి9! నేడు 

పరమ నిందా స్వభావుడౌ పంక్తి ముఖుని 

చెరను నెంత చలించునో యురలి సీత (కిష్కి.187) 

[పకృకిలో యే దృశ్యాన్ని చూసినా రామునకు అర్థాంగి సీతాలతాఠ€గి 

తలంపునకు రావడం ఆభార్యా ఢర్తల అనురాగానికి నిచర్శసం_ 

లంకలో సీతాదేవిని అన్వేషిస్తున్న హనునున్నకు ఎప్పటికీ సీత 

కానరాలేదు. మండోదరిని చూచి సీత అనుకొని_అంతలోనే నిజం తెలుసు 

కొని అెంపలెసుకోడం చక్కగా ఉంధి. 

సీత కానరాలేదనే ఆవేదనాపూరితమైన రోషంతో 
' సత్వరమె దృంతును విభాత జందెములను; జనకజంగానకున్న 

అంక పెకలింతు రావణు హొంక మణతు; అంటూ ఆవేశ పడడం 

స్వభావ సుందరంగా వర్ణిచారు కవి 

పీతా రావణుల సంభాషణ ఘట్టంలోని పద్యాలు _ హృథ్యంగా మొల్ల 

పద్యాల (వభావంతో పరిమశిస్తున్నాయి. 

జడలు ధరియించి మునివృ త్తి బడుగువోలె 

అడవులను కూరగాయలు గుడుచు వెట్టి 

రాము డేరీతి యక్నించు అలక జేర; 

తమ్మునింగూడి వననిధి దాట గలడె? (సుంట. 212 

జలము లింకింప జేయగా జాల రఠయ 

సెగిరి రాలేరు వార్ని థీ నీద లేఠు (సుఠిద £19) 

కుడువ కూడును నిలువగా గూడు లేని (సుండ_114) 
అన్న రావణుని మాటకు సీతాదేవి సమాధానంలోని 

*దొంగ పతె జొచ్చు నొక గజ దొంగ వీవు” (సులత_£1క్రి 
“రాజ మా(తుడె ? సజ్ఞన రక్షకుండు 
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రామ జనపాలు డాది నారాయణుండు”. (సుంద.££%) 

“జనకు బాసను నెరవేర్పు జడలు దాల్చి 

తాపసుల రీతి నయ్యన్న దమ్ములరయి” (సుంద_946) 

సందర్భాను సారంగా చక్కగా ఉన్నాయి. 

ఇంక హనుమంతుడు తన రూపాన్ని చూపు సందర్భంలో 

“చుక్కలే తలపూవులై సొగసు గూర్చ 

మేరునగ సమముగ తన మెను బెంచె (సుంద-8/9) 

అందమైన ఉపమానం. మొల్లకవితా సౌరభాలు ఈ రామాయణంలో 

తెట గీతులుగా రూపు దిద్దు కున్నాయి. “కంటిన్ బానకి_ఉన్నాడు లెస్స 

రాఘవుడు” వంటి కియా వాచకాలతో (ప్రారంభించి పద్ధతి కూడ వీరి 

రచనలో చోటు చేసుకుంది. “కంటి” సీతా మవాసాధి కన్ను లలర 

సేమమే అమ్మ!” అని హనుమ అంటాడు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న పదా 

లతో కూడిన వద్యాలకో సుందరకాండ సుందరంగా సాగింది, 

తరువాత యుద్దకాండ “కదన కుతూహలం” అనే శీర్షికతో (పారం 

| థభించడం కవిగారిశీ సంగితం మీడగల అభినూ నాన్ని తెలియ పరుసోంది. 

విభీషణుడు రావణునికి చేసిన నీతిబోధ అల్ప్బాక్షరముల అనల్పార్ధ 
రచనగా సాగింటి, 

మించి పోలేదు రాముడు మంచివాడు 

అసమ కరుణా మహోదధి _ అతని జేరి 

జనక సుతనర్పణము చేసి _ శరణు వేత 

కనికరము పూని కరుణతో గావగలడు. (యుద్ద. 

హితవుచెప్పిన తమ్ముణ్ణి రావణుడు గుండెల మీద తన్నడం, నలుడు 
నీళ్లపై వేసిన రాళ్ళు నీళ్లలో మునగక తేలే వరాన్ని పొందడం, ఆవర 
పీభావంతో వారధి కట్టడం ౭ంగనాథరామాయణాన్ని అనుసరించిన 

ట్టులుగా రూపిస్తున్నది. 

కందువ మాటలు ఆందంగా సామెతలు కూరిస్తే .. తెనుగునకు 
పొందై వీనులకు విందై తెలుగు కవిత్వం తేజరిల్లు తుందన్న మొల్ల 



మాటలు నిజమనిపించే రీతిలో వీరి కవిక్వం కందువ మాటలతో-చక్కని 
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సామెతలతో నిండి ఉంది, మచ్చునకు కొన్ని - 

దీవించె నాతడు కనులతోఢడ; మది కుదురు కొనగ 

కంట వత్తులు వేసుక గాచియుండ; వడలి పోయిన సింగమ్ము 

ఎండ వానల పడియున్న బండరాయి; ఎంతచల్లని వార్త 

బకికి బట్ట కట్టగ బోడు; నాగుండె కాయవు తరుణి నీవు 
వలపు చిలుక; ఇంత భా గ్యానికా ; * కొంపమునిగిన యట్టులు 

టట 

చిటికెలో పూర్తియగు; పచ్చి న్రన ముట్టడు; మట్టి గరపించు 

ఉసురు ఊరక పోదు; విధ లిఖితము తప్ప దెంతటి వారి కైన 

నివ్వు |దొక్కు నివ్పులుమిసెడు; పండె నీపాపము: 

అడ్గులకు మడ్గులొత్తైడుు నక్క వినయాలు చూపెడి కుక్క. 

వంటి తెనుగు వ లుకుబడులు వీరి రచనలో కనబడుతూ ఉంటాయి 

రామ భక్తు లయిన కొర రచనలో. 

ఈ నిఖిల జగము రామ లీలా విలాసమై రహి వహించ, రాముని 

నీడ వంటి వాక్యాలు వీరి మానసాభ్యంతరము నుండి వచ్చి నట్టివి, 

రావణ వధానంతరం రామ పటాభఖభిషేక మహోత్సవం; రాముడు 
ళు 

రాజ్యభారం వహించడంతో రామకథ పరిసమాప మవుతూంది. ఆరాముడు 

పించే 

సేవతో 

నాళ్లు పాదాల ధర్మంబు నడపువాడు 

నాల్లు పురుషార్థముల వెంట నడచు వాడు 

నాల్లు వేదాలు మెచ్చెడి నడక వాడు 

భూమి భారంబు వహియించె మోదమలర 

మానవుని జీవితాన్ని మధుమయ మార్గానికి _ ధర్మ పధానికీ నడి 

వాడు ఆ శ్రీరామ చందుిడే 

| 

అందుకే £790 తెటగీతులను రామాయణ మవిమాలగా అల్లి త కీమాల 

శ్రీ స్వామివారి నర్చించి శ్రీమావుడూరు రఘురామ య్యణారు 
తరించారు, 
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పల పేర్లశో 
గా ఆం[ధ వాజ్మయ రంగంలో రామాయణాలు అయా కుల 

వ్యవహరింప జడడం రామాయణాల రచనా విస్తృతి వలననే, ఈ రాసూ 

యణం “రఘురామ రామాయణం”గా రూపు దిద్దుకుంది. సులభ సుందర 

శె లిగల ఈ రామాయణం ఆంధ పొరకులను అలరిస్తుందనడంలో 

సందేహం నేదుః 

కవిగారు ఈ కావ్యానికి రచించిన ఫలశృతితోనే ఈ పీఠికను 
ముగిస్తాను, 

రామ చరితము ధర్మ సా|మాజ్య పథము 

రామ చరితము భవ ముక్సి రాజ పథ ను 

రామ చరితమ్ము పుణ్య వి భాజితమ్ము 

రామ చరితము యోగ సంక్షేమి మయము. 

---ఏ సీతారామాభా ,న్నమః ; 



తు జం 

ఏనాయరో (పారిన 
జూ జో 

శ్రీ కరుండును = పభదు_డా శత జనాళి 

కొంగు బంగారమై డెలుగొందు న్లి 

మంద మందస్మితుండు - ఉఊఘా సుష! చు 

చరణ కమలము్ములకును నంజలి ఫుటింటు. 

తల్లి యొడి వేరి పాలను (దాపు చన 

బాల్య చెషల నవని చన్చుట్ల బ్య 
యి & ॥ 

పాము డగిలిన ఇదరవఏ జాలు గుడిచి 

ఆటలాడెడు గణనాధ నంజబింతు. 

డయొనరించి _జనుఅ నా శీర్వ దలచు 

పారతీజాయి ముద్దుల బ్యాయి గిడడు 
a ఇ wn Woe ah We 

గ్రంథ పరిపూర్తికి పడుకొందు ముందు, 

విఘ్న ముల దీర్చి యత్న ముల్ వివిధ గతుల 

సిది 
ధి 

చదువు కళలు జనాలలో సంస్కరించి 

సతము'గాపొడు దివ్య ప%శాంత మూర్త 

మృదుఆ డరహాస వదన_సహృదయి_సదయు 

వనశజభవుఠాజి వాణికి వందనములు, 

ఆమ్మ కు పందసఘు 

అఆఠద మింపొఠద ._ జగమందు _ నఖిల రూప 

ముఆను శలరారు నేదేవి_.మూక్ష్తదాయి 

ఆ పదలు దీర్చి_జీవుల నలర జేయు 

నట్టి జగదైక మాతకే నంజలింతు, 



XXXVI 
కనకమహాలక్ష్మి స్తుతి 

కోరి కొలిచెడి భక్తుల కృవ వవిర్చ్ప 
సతము గాపొడి రక్షించి మతము బూను 
తల్లి! ఆశి9త మందాఠ వల్లి _తల్లి 

కనకమహలక్షి వందింతు కడు ముదాన, 

సర్వ దేవతా నమస తి 

భర్త వత్సలుడగు రాము భక్తి మొక్కి 
మదిని శ్రీగురునాధు నమస్కరించి 
భవ విమోచను శరవణభవు నుఠించి 
ఘనుడు శ్రీరామ పదభక్తు హనుమ గొలుతు 

కవి వందనము 

వ్యాస వాల్మీక ఘన కాళిదాస (పభృుతి 

సంస్కృత కవుల నెమ్మది సంస్కరించి 

నన్నయను తిక్క యజ్వ పెద్దన్న మరియు 
పోతనార్యుని శ్రీనాధు పొసగ దలతు, 

ఆఅం[ధ గీర్వాణ భాషల యందు సతము 

కృషిని సలుపుచు లోకోప కృతి యొనర్సి 

వరలు పూర్వుల _ నవ కవి వరుల చెపుఢు 
ముదము మీర దలంతు నా హృదయ మండు. 

ఉమాకా మేశ్వరస్వా మి పా%ర్దన 

అతుల కరుణా విశేష సమ్మతి వహించి 

గొలుచు భక్తుల గాపాగు గుణము గలిగి 

పెలసె కామేశ్యరీ పేట నీలయమందు 

ఈసు డతనిని నుసనసిర ఇద దలంచి, 

స్య విషయ నము 

మహిని పరిన్ని 5 గన్ను సూప్ళడ్లూర్తి 

వంశ పృకాన శాఖయుం - చి వైధ్య వతి 

ఖ్యాతి గాంచిన “నరసయ్య జ్ఞాత” గార్డి 

తనయు డెనబ్టి ఘనుడు “చింఇాత” తాత. 



XXXVI 

.వెద్య వృత్తిని మసలుచు వర పురాణ 
షఠన పొటవమున తాము పలికి వుగిన 

మధుర జీవి “అనంత రామయ్య” తండి 

పరమ గుణవతి మాతల్లి “పార్వతమ్మ?” 

వసుధ నా నగరంవల్లి వంశ మతిదు 

షేరు మోసినవై ద్యుందు _ పిథిత యిపుడు 

మామ యగు “నారాయణమూర్తి? ప్రమ మయుడు 

అత్త రాపశ్వరమ్మ తా నుత్తమ సతి. 

కళల నిత్యము భాసిల్లు ఘన గుణులడు 

గురు షధంబుల మెలగు సద్గుణ వతుంతు 

అగరిజుడు రామసన్యాసి ఆమఆ గుణుడు 

అతుల గుణవతి వరలక్ష్మి అతథి ఖార్య 

రామే - లక్షణ - గణకితావు -సుబ్బ 

రావు లనుజులు - ఢర్మ కఠ్మ్శాతి శయులు 

పద్శ- లక్ష్మియు - జయ_ హైమ [(పభ్యత యుళులు 

వారి భార్యలు సుగుణాఆ వాలు అవని. 

చేయి పట్టిన దాది నా (శేయ మెంచి 

(శవము వహించిన యిల్లాలు _ చక్కు? నై న 

మార్గముల నన్ను నడ పించి మంచి పంచి 

అలరు సూర పభ యె నాదు అసుగు ప్న. 

వాసు . మోహను _ శంకతు వర రణేంషు 
శాంతి _ పెం(శాణి _ శారద_చక్క గై న 

గర్భ ఫలములు _ అల్లుళ్ళు గనగ రమణ 

సుభ9మణ్యంలు సద్గుణ శూతు అవనీ, 

వరలు “శ్రీవిద్య )_ఇిండిర్న వరుసగ “ఉష 
అకుగు కోడం[డు- గనగ వారమల గుణులు 
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సింధుజా __లజలు - వాణీ-చెతు_నాని 

మహిని వరభలెడు మనుమలు మనుమ రాండు?. 

జాపలగు “సాంబమూర్తి” “సుబ్బన్న” = మరియు 

ఘనుడు “వెంకట రమణయు” గణుతి గన్న 

“సూర్యనారాయణుడుిను | విశుద్ద యశులు 

వాసి గన్న నగరంపల్లి వఠిశభవలు, 

మహీత కీర్తిని నలరారు, మావుడూ 6 

“రామమూర్తి శాస్త్రి” యుమరి రమణమూర్తి” 

_పముతో నన్ను లాలించు, పిన్న తం|డు 

లరయ నాటక రంగాన నతి; చతురులు, 

మిత9మై బంధువై. ప్రేమ మీర నస్ను 

ఆదరి౦ చెడి గురుతులు గె న వాడు 

హరికధా రంగవమలదున నరయ] ఘనుడు 

“ధర్మపురి కృష్ణమూర్తి” సోదర సముండు. 

పెనుకబడి బా9హ్మణుఅ లోన వీధి బడక 
గౌరవ పద జీవితాల్ గజపు వార 

లరయ “నా రామ (దావిడు అంద - నేను 

నాకత నని చెప్పగా నగు పికట మతిని. 

దైవ సంకల్ప పఅఇ? నాతల్లి తండి 

చేయు సుకృత ౫? యీపూన్కి చెప్పలేను 
భారపును వారి నిడి, భ క్రి Lar 

వాయ ఇ దలిడినాను రామాయణమును 

అశు,దయ వృద్ధి మదిని నే నాస జేసి 

పిత పావనుడగు రామ భ|దు చరిత శ 

మాల పించుచు నుఠిటీ _ దోషాలు వీడి | 
మంచి మన్ని ంప పార్ధించు మానులార, 



బాలకాండ 6 గంగానది _ గుహుడు 72 

అయోధ్యాపురము 1 7 రాముడు భరదా9శ9మంచేరుట go 

దశరధుడు స్ ర దశరథుని నీర్యాణము fg 

అశ్వ మేధ - పు 9 పాదుకా పదానము 97 

కా మేష్టియాగం. & 10 అ లిమునీం (దుదఠర్శనము 102 

4 ¥ దివిజులు రాక్షస బాధలు అరణ్యకాండ 
బహ్మకుదెలుపుట 

6 అమరులకు శ్రీమన్నారా 6 1 బుసష్మ్యూ(శమ సందర్శనము 105 

యణుడు ప9త్యక్షమగుట వీ కారాధ కథ 107 

6 _శ్రీరామావతార. ఘట్టము 10 4 శరభంగమౌని 109 

7 విశ్వామిత్ర మహార్షిరాక 15 4 అగస్మాశమ సందర్శనము 111 

ర రామలక్ష్మణులను యాగ $ ఇల్యలుుఢ్లువాతాపఫి UE 
రక్షణార్థమై విశ్వామితు9ని 6 తార్పణుఖ 118 

వెంట బంపుటి 18 7 అకధిపనుడు శావణుని సభ 

9 తాటక 21 జేరుట 122, 

10 సిద్ద్యాశమము 23 8 శూర్పణఖ సీతను వర్ణిచుట 14 
11 జనకమహారాజు స్ఫ్ 9 సీతాపహరణము 126 

12 అహల్యా శాపవిమోచన 0 10 సీతమాయి లేడిని జూచుట 128 

13 సీతా స్య్వ్యయంవరర 389 1 సీత లక్ష్మణుని నింథించుఆ 190 

14 సీతారామకళ్యాణం 38 12 రావణుడు. సీతనుఅపహరిం 

19 పరశురాముడు 41 చుట 194 

19 జటాయువు 140 

అయోధ్యాకాండ 

1 నూత్నపధూవరు ఇ 47 14 జానకి నగలమూటజార 

బి మంధర గ్ర విడచుట డీ 

ఫి పటాభిషేకభంగము 5$ 15 రావణుడు అంతంపురము 

h లక్ష్మణుని కోపము 6 చేరుట 149 

ఫ్ రాముడులక్ష్మణు ననున 18 థావణుడు తన పఖవవమిను 

విషయ సూచిక 

యించుట "టి పీవక్లు తేలు పుట 146 

' 

4 
[ 



17 సీతరావణుని నిరసించుట 

18 రాముడు అపశకునమ్ముఆగనిక్షచింకించుట 

19 కాముడు జటాయువునుచూచుట 

20. కబంధుడు 

21. శబరి 

క్ కిష్కింధకాండ 

1. .హనుమదాామ సముగము 
ర్ రామ సుగ్రీవుల మైతి) 

$ నగలమూట రామునకుజూపుట 

4 వాలి సుగివుల యుద్ధము 

5 తార వాలిని జూడవచ్చుట 
6 వాలి తారాంగడులను సుగీ9వున కప్పగిఠచుట 

7 తారావిలాపము 

8 సుగీ9వుని పట్టాభిషేకము 
9 వర్షర్తువు. 

10 సుగీ9వుడు సీతను వెదుక వానరులబఠపుటి 

1" 11 హనుమదాదుల సీతాన్వేషణ 
యోగిని-బుక్షబిలవృ తాంతము 

19 వానరుఆ [పాయోవవేశము 

14. వానరుల తర్కము 

el “సుందరకాండ 
| .లంకాయాస సంరంభము 
2 మైశాకుడు 

3 సురస హనుమనడ్డగించుట 
4 ఛాయా(గాహిణీ సి౭హిక 

ఏ" హనుమ లంకను సమీపించుట 
6. హనుమ లంకను గాంచుట 

7. అంక్రిణీ 

8 హనుమవేదన 

తమ్ము. 



అకోకవనం 

10, రావణుడు జానకిని జూడ వచ్చుట ' . 
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వారలందున యీతీరు వసుధ నెందు 
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సామెతయు నెంతటి కఠోర సత్య మరయ. £5 

క9ితువలను దాన ధర్మాది ([వతములను-ద 

శరథు డొనరించి విసుగందె_.సంతుగూ ర్చి 

చేయనిది లేదు; నింకేమి జేతు నంచు 

_పబల దుంధీతు డొ నొ పీఢధువరుండు. ఓటి 

uy చక్రు జాలి 
ఐమల సద్గుణ ధ్ ళు విష యే న్స 

పకి స_శాన లోప మెగ దొలంగు 

నం: ఏష “జతల సతతము చిందించు చుందు 
(గ 

tra కాకీ ఇపుడు కరుకంచునో నాదీళ్వ రుండు. 
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12 బొలళాంత 

గుళుడు చందు?డు లఅగ్నాన గాడి ఉభము 

గలుగ జేసెడి తరి తభ |గహముసైదు 

నుచ్చ మై యుండ గౌసల్య ఉర్వి రాము 

గనియె దిక్సతి చందుని గన్న యట్లు. గ్ 

ఎల్ల _గహములు శుభ దృష్షి “నగు వేళ 

కైక కొమరుని గనియెను గని పిదప 

వర సుమిితయు కవలల పరమ పీ? 
ముద్దు మాములు గల నవ సూవానుబను, ba 

సుతులు గలిగిన యానంద నమునిశయింప 

దానముల నెన్నియో బేసె దశరథుండు 

హృదయములు పొంగ నగరాన ముడనః మీర 
సంబరమ్ములు జరిపిరి జనము బెల్ల, t4 

పది దినమ్ము లరిష్టముల్ గడియ కుండ 
వేద విపు)లు దేవతా (పీతి కరము 

లైన వైదిక విధులను నంతి పురిని 
సలిపి నారలు గురు నాజ్ఞ తలను దాల్చి, ba 

కమల నాభుడు కౌసల్య కలల పంట 

ముజ్జగంబులు మురిపించు మోహనా ంగు 

డమిత తేజో విరాజితు డగుట నతడు 

రాము డనియెడు ఘన దివ్య నాము జాగ? (౯ 
ig “సు 

ఆనా 
శంకు 

భరత లక్షణ శతృఘ్న వర పవిత 

నామములు శేష సుతులకు (పేమ మీర 
(పగతి పదిసెంచి నుంచిరి పెద్ద లెల్ల 

జాత కర్మలు జరిపించు సమయ మండు. (7 



రఘు రామ రామాయణము 

దేవ! దేవాది దేవ! యీ దీనుల మొజి 

నాలకింపుము; తాళ లేమసుర బాధ 

అష్ట దిక్సాల కాది మహాను భావు 

లెల్లరును రాజ్యముల రిడి నేగి రెటకొ. 

అరయ రావణు డసెడు లంకాధి నేత 

ముఖ్యుడై దేవ భామిని మోహమొంది 

బలిమి వారల చెఅబట్టీ పాప మతిని 

చెఅల నుంచి బాధల పెట్టి సురుగజేయు, 

చెనటి యగు రావణుని నేమి చేయలేక 

దీనతను గాసి జెందుచు దిక్కునీవ 

టంచు మది నిశ్చయించి యాచించు చుంటి 

మంచు నమరులు శిరములు వంచి.మరియు 

శతు9 భంజన చతురుడౌ చకి9 తోడ 

చెనటి యగు దుష్ట రావణు చేష్ట లెల్ల 
విన్న వించిన సర్వము విని హరియును 

వారలను గాంచి యిల్లని యూరడి౦ చె, 

కఫీ సుతు డీ కంజ గర్భు గూర్చి 

గార తప మాచరించి తా నేరిచేత 

వసుధలో చంప బడ నట్టి వరము గోరి 

నరుల వానరులను జెప్ప మరచి పోయె, 

అదియు శుభమాయును దశరథావని పతి 

పుత౦ గంతజికై దీక్ష బూని _ _శద్ధ 

నశ? ధమ్ము గావించి _ నఅతి రక్తి 

షత కావే పుస్టి యాగముం బూర్తి వేసె, 

45 

4&7 

48 

48 

4 జ 



12 భొలకాంత 

గురుడు చందు?డు అగ్నాన గూడి చభము 

గలుగ జేసెడి తరి శభ గహముడ్జెదు 

నుచ్చమై యుండ గౌసల్య ఉర్వి రాము 

గనియె దిక్సతి చంద్రుని గన్న యట్లు. న £9 

ఎల్ల గహములు శుభ దృష్టి సెనగు వేళ 

కైక కొమరుని గనియెను = గనియు పిదప 

వర సుమి[తయు కవలల పరమ పీతి 

ముద్దు మోములు గల నవ సూహనులను. క్ 

సుతులు గలిగిన యానంద మతిశయింప 

దానముల వెన్నియో జేసె దశరథుండు 

హృదయములు పొంగ నగరాన ముదము: మీర 
సంబరమ్ములు జరిపిరి జనము లెల్ల, £4 

పది దినమ్ము లరిష్టముల్ గదియ కుండ 

వేద విపు9లు దేవతా పీతి కరము 

లైన వైదిక విధులను నంతి పురిని 

సలిపి నారలు గురునాజ్ఞ తలను దాల్చి, గ్ర 

కమల నాభుడు కౌసల్య కలల పంట 

ముజ్జగంబులు మురిపించు మోహనా ౦గు 

డమిత తేజో విరాజితు డగుట నతడు 

రాము డనియెడు ఘన దివ్య నాము తాట, gh 

భరత లక్ష్య: శతృఘ్న వర పవిత) 

నామములు శేష సుతులకు పేమ మీర 

(పగతి నదిసెంచి నుంచిరి పెద్ద లెల్ల 

జాతృకర్మలు జరిపించు సమయ మందు, Gt 



చఘురామ రామాయణము 

బుజ్జి వసిపొప లందాల బోసి నవ్వు 

పంట పండింప దశరథు నింట నెపుడు 

పరమ వైకుం ఠ విభవ సంపద లపవెల్ల 

పొల్ముడలి రత్న ముల వెలుపల చెలంగిం 
ల్) 

సకల కళ గాణ సంభాయి యుఖిల లోక 

న్నకు డయిన శప్రురమఘురా మ మూర్తి 

పసం లాలన చోన ముజగము ముదియ 
టీ 

భద (ముగ సత్వ ఐద 3 లా స [దుడా దెం 

వళ ళా! శాస్త్రము గజకాస్త్ర మాది మైన 
Ca 

శాస్త్రముల యందసామాన్య శ కి గాంచెం 
rtd 

ఎన్నికగ గెల్లి విద్యల పిన్న వయసు 

సందె ఘను రి దశరథ నందను బిల 

వారి గని మోద మంచెరి పకయు సతులు 

నాట పొటల బహుతృ ప్పి నందు చుండి, 

హరి యువత రించినది మొదలా అయోధ్య 

ఏ: టా బ్రణ పము ల గడ నివ్వ టిల్లి 

ఫ్ న్తణ వం ర్త ల ప ఎ రము నంటి చ 

"ది. స్ నైంటింట విరిసి సెల సిం 

wom, అట్లీ లాటే 2 స ర్త వష టి, గ స్టా సుడి iD డిన డగుచు 
ళ్ళ ' క్ అ 

ఇ జలే గో శ OU a ఇల 

దశ ల శవ వార కెంతొ పహతుడయి ధరణి పురుష 
wi జీ జ జో ఇల్ 

| కుద యం థభాత రై పడి శిష్ట డగుచు 
© 

| గ్ కా (| గ్ జ షప 

జగఖి ఉనరారి స్త న్సమి చందు వెం నో 

19 

Lg 

69 

7 

"9 



బాలకాండ 

ధీరు డయి ీ6 విరసిత దీపు డౌచు 

వూరు డౌచు షన స్పగుణో దారు డౌచు 
శతు గంీర కౌచును జనులు వొగడ 
రాముడు గనంగ లోకి రాము డయొ్యొ, 14 

తండి సేవం యందు సంతపము గల్లి 
ఆగమ విదుండ శ్య విద్యా నిపుణుడు 
సు[వతుండలయు రథుడయి [శుతులు నేర్చి 
ధరణి పి9ియుడయి రాముండు దనరుచుండె. న శ్ 

అన్న రాముని కక్రిభజ మగుచు నతము 
ప9ంయిము గేగుకగ ఫీవించు [పీతి పాతు 
డగుచు లక్ష్మణ డఠగికి నన్న కంటె 
లోకమే లేదు, డైన స్వరూపు డతదు. ఆజ శీ ap 

లక్ష్మణుడు లోడు రేప్రండ రాము డెపుడు 
ఆట లాడడు; ఘన పాయసాన్న మైన 
నోట బెట్టడు; వీడక వేట శ్రేగ్స 
వేళలను లక్ష్మణుడు రాము వెనుక నుండు. తాం తాకే 

ఎల్ల వేళల లక్ష్మణు డింపు మీర 
అన్న రాముని కలి హిశుడైన యట్లు 
షరమ (పీతి ₹క్రఘ్నుండు భరతు నంటి 
యుండు నది యెక్లీ ఫొతృత్వ యోగ మగునా?ః 78 

సుతులు నల్యుథ విత్ళ భీ కోభితు అయి 
సేవ లొనరింప దశరథ క్షితిప వరుడు 
పూర్ణ చందిని గాంచి యుప్పొాంగు క్షైర 
సాగరము వోలె మడి పొంగు సంతతమ్ము. {9 



సభయోాత వ _ యౌవన శోభ గాంచి 

రన. ఇద మయమ్ము వచ్చె ననుచు 
గిన కన్యల ఎయ్ జ్ర దశరథుండు ' 

ప మున ని 
హృదయ శ్నయము చేసి యుండు నంత 80 

పురోహిత సా 
a ముని జనత నిఖిల బంధు 

' అత్తో కొలువు దీరి 
సం కి రథుడుని 
పంక్తి రథుడు "ఇ న్య వివాహ విషయ 

వింప ద 
చర్చ గాలంల వబ నా సమయ మందు. gl 

ఐశాషమి ప” ఇం మహర్షి రాక 
కుశీక పుతు9డు 

దౌ ష్య్టష్ట్య్ర _ కవల యేశ 

ఆసనం బిడి భ క లి లౌణరిం 
~ సా అంజలిడి (వీ9 షాంగ పడుచు 

| ట 
కము నడిగి మరియు. కల 

తాపసో త్తమ! నీ ఒ పుణ్య దర్శనమున 
పరమ ధన్యత గ్వా 

0 
కుశలమా!మీకు షే మావంశ మెల్ల 

సవనములు విష శిష్య కోటి కిలను 

సములు లేక సాగు నొక్కా? ౪ 

న సఫలమ్ము ప 1 సేయు మీ శాసనమ్ము 
సల్పు భాగ్య మె నాకు చాల దొక్కొా? 
ఆబ యిడుట య మగును గాదె 

హితము మియా క [1 | 

ఇ శిరసావహింతు ననఘ, 

అమటయును గా | 
నందను దాత్మ మురిసి 

యెల్ల జనముల క ను 

తానువచ్చిన కాా త లెరుక వరచి 
వః క ము దశరథునకు 
ఎలి 

మినరిం్య్య 
డవ్య మహర్షి యంత, శ్రి 
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జగతి సేమమ్ము మది గెంచి జన్నములను 

వనము లందున దీక్షతో మునులు సలుప 

లోక మెల్ల సుభీక్షమై లోకుగెల్ల 

సొఖ్య సంపన్ను లగుట వొ స్త వము గొ 

అట్టి [కతువుల న్ సోర్యక నమర సరు 
రట 

లతుల గర్వాంధున్నై దుష్ట వులు సచినే 

భగ్న మొనరించుచున్నారు పలు అగుచు 
Arete 

నారి సోర్వగ దు సులరకు గలి ముం 

మునులు _ డిక్షల నుంటచే ననిముటాలు 

అఘము లొనరించు చున్న నేమనగ లర 

శ్రి గల్లియు నేమియు సలువ గక 

మిగుల 'భొగులుచున్నారు భామిత వినుము. 

రాజ్య మందున పిబలు నరాచరవు్న 

నంత మొందించు కర్తవ్యమరయి ఖునుడ | 

[పభువులది గాదె? గాన నే నభఖయ మగాగ 

వచ్చితి నటంచు బలుక నవ్వు సుధ పనియు, 

ధరణి సర్వస్వమును మీదు కరుణ .వజగ 
సాగుచున్నది గాదె యో సంయమీండ9! 

బహుళ రాజ? వమ్ము నొక తృణ లాయునంగను 

కినుక విడి (వివా బుషివైన ఘనుడ వీపు, 

ఇన కులమ్మున కనను: నియ్యిలను దివ్య 

కీర్తి సాధించి పెట్టిన మూర్తి వీవు, 

ధరణి నీయాజ్ఞ గన శిరోధార్యమయ్యు 
ఆనతిడు మయ్య వేడ్క నీ యభిమ అమ్ము 

భౌలక్రా 

శ్ డక 

జ 

శా మా 

A 



పం క్రిరథు డట్లు ముదముగా బల్కి నంత 

సభను గల జనావళి యెల్ల సంత సిలీరి 

ముని వశిష్టాది ఘనులెల్ల ముదము గొనిరి 
. గాధిజుండును హర్షము గాంచి పలికే. 

అనఘ చరిత! యే నొక్క మహాధ్వరమ్ము 
దీక్ష గైకొని చేయగా దితిజు లిర్వు 

రల సుబాహుడు మారీచు 'డనెడివారు 

భగ్న మొనరించు చున్నారు బహు. విధాల, 

రణ విశారదు లైన యీ రామ లక్ష్మ 
ణులను నావెంట గొనిపోవు దలపు గలిగి 

వచ్చి నాడను దీన మీ వంశ యశము 
దశ దిళలు నిండు _ నవినీతి ధ్యంసమగును. 

అనుచు కౌశిక ముని బల్కు నవని పతియు 

నళని పాతమ్ము కలిగినట్లడలి మిగుల 

వ్యాకులుడయి డగ్గు త్రిక వ్యధను దెలుప 

ననియె వినయమ్ము దోప నమ్మునికి నిట్లు 

అయ్య! మునిరాజః చూడ, రామయ్య యిపుడు" 

పాల బుగ్గల చిన్ని వరాల కూన 

రాక్షసుల నోర్చి నీ యాగరక్షణమ్ము 
సేయ గలడటె? నే పచ్చి జేతు నయ్య 

అనెడు దశరథు పల్కుల కాత్మ నవ్వీ 
గాధి సూనుండు _ నీ చేత గాదటంచు 
చెప్ప నేరను! నీ రాము గొవ్ప తనము 
ఎరుగవో రాజః నిక్కమ హరి యతండుం 

92 

99 

94 

97 



18 రమురాము రామాయణము 

అతి భయంకరు లా రాక్షసాధషబులను 

రాముడే యోర గలడయగి - (ప్రమ తోద 

బంపు _ కతు రక్షణమ్మి ది భగవ దిచ్చ 

చింత వలదు రామునకును సేమ మగును, 98 

మౌని మాటలు వినుచు నమ్మనుజ విభుడు 
గురువు దెస నంత సంశయ పరత జూడ 

సంశ యింపకు మన్ను సంజ్ఞ చేసి 

కరము దీవించె నాతడు.కనుల తోగెం . 99 

అంత మది కుదురు కొనగ నవని పతియు 

కౌశిక మునీం|దు..నకి భక్తి గనుచు ననియె 

సూర్య వంశీయుడు. నీవు - సూర్య వంశ 
రక్షణము గూడ నీదు కర్తవ్య మనమ! __ 10 
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అనుచు, కులగురుడు. వశిష్టు, ననుమల్సి గొని 
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డరుణ రాగము తూరుపు నలము వేళ 
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దైవ మాహ్నిక కర్తవ్య తతులు దీర్చ 
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అంటు శాడాంతము వచించి మంచు కొండ 
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wry ల లి ఘూ Me గ యాం లు , న 1 జ 

అల్ల కల్లోల మొనరింతు _ రఖిల జనుల 

బివనము శీపి చెడి తుడ చేదు మిగులు 

176 

177 
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రఘురాను రామాయణము 

అని అహల్య వచించు నయ్యవసరమున 

తపము చాలించియటకు గౌతముడు వచ్చి 
కౌశిక మునీందు?) - రాముని గాంచి మిగుల 

సంతసము జెంది _ భార్య నత్యంత పీతి 182 

గౌరవించెను _ పిదప నా గౌతముండు 

గాధిజుని _ రాజ సుతులను - నాదర్షించి 

మునుల నెల్లర మనసార వినుతి జేసి 

యతిధి సత్మృతులను వారి నలర జేసె 189 

. గౌతము డొనర్చు అతిధి సత్మారములకు 

కౌశికుడు నెల్ల మునులును కోసలాధి 

వతి కుమారులు దృప్తులె - భర సహిత 
యగు నహల్యను గని ముదమందినారు. క చలు oe 

పయనమై జను కోసల ప్రభు కొమాళ్ళ 
గని కుతూహల ముప్పాంగ గౌతము సతి 
చెంత జేరిచి _ దీవించి- శేేయ మెంచి 

అలిక ఫలకాల కళ్యాణ తిలకము లిడె 185 

హృదయ ముప్పాంగ నామె యో సదయు లారః 

ఎదురు చూచుచున్న ది మిధిలేత నగరు. 

పరమ కళ్యాణు లైన మీ కొరకు నంచు. 

మొలక నవ్వులతో బలై తిలక మిడుచు 186 

ఆ పతి[వత పలుకుల కలరి _ సిగ్గు 

ముంచుకొనిరాగ దశరధు. ముద్దు సుతులు 

సిరులు తొణికిస లాడెడు చిర్నగవుల 

అంజలించి రహల్యకు నమిత భక్షి, ct 



బాలకాండ 

తౌ న్వయం వరం 
ఇన కులేశ్వరు సుత్రులతో ముని వరుండు 
పయనమై చేసా జనక భూపతి పురము 
నాదరము మీర్ర' స్వా గత్ర మార్ష *విధిని 

188 సలిపి జనకుండ వారల 'నత్కరించే.. 

తగిన బసయంద్రు వారల ధరణి ధవుడు 
విడిది సేయింన గామౌన్ది వేడ్క నందె 
అంతకును మున్నె చనుదెంచి రా పరమం 189 
దొరలు పెక్కురు ఆ స్వయంవరము కొరకు. 

తీయ తీయని వలపుల తెరిపి లేక 
సీత నాద౦చ్చు నారదం కితిప సుతులు 
ఎవరిలో వారె నూహల గెంచు కొంచు 
సమయ మరయుచు నుండిరా జనకు నగరి" 190 

మరు దినమున నా రాజ మౌళి సభను 
దేశ దేశౌాంతకమ్య్ముల జనము లెల్ల 
వేడుకను జూడ్రగా గృమి కూడి నంత 
జనకు “గదెంచ జయజయ ద్వలర 

శంకరుని చాప మెక డు సంబరమ్ము 
హృదయముల నిండ నేతెంచి రెలమి సే 

ఇంతలో వచ్చె కాశిక్ర డిన కులాబ్లి 
చం|దు తై లేనట్టి రామ లక్ష్మణుల కొడ 

సభ (పవేశంప్ప జనకుండు సంత సించి ర 
వారి యుచిశ్రాననమ్ముల వరల జేసే. 

లలి 



న! రఘురామ 

విపుల భుజ శ క్లీగల పది వేల జనులు 

హరు శరాసన మా సభ యందు చేరి 

పూజ ముగియింప; జనక భూభుజుడు లేచి 

వచ్చి నట్టి వారల జూచి పలికె నిట్లు 

స్వాగత ము_స్వయంవర సభాస్థానులార! 

వినుడు సావధానత నాదు విన్నపమ్ము 

ఈ శివుని చాప రాజము సెవ్వ డెక్క 

పెట్టు నతనిగె నాసుత పెండ్లియాడు. 

అనుచు చాపమ్ము చూపించె జనక నృపతి, 

రాకుమారులు శివచాప రాజము నట 

గాంచి. మిరుమిటు గొల్చు బంగారు బొమమ] 
గ | టు 

సీత నూహించి హృదయాల చిందు లేసి. 

ముద్దులను మూట గట్టు యా ముగ్ద సీత 

వశము గాకున్న | బతుకెల్ల వ్యర్థ మనుచు 

బలముకొలది యత్న మొనర్చి భంగ పడిరి 

రాజ సుతు లొక్క రొకరె గర్వాన వచ్చి. 

కొంద రవ్విల్లు గని యిది కొండ వోలె 

నున్న దయ్యాారె యని యది యున్న చోటు 

దరియ వెరచిరి మగసిరి దరుగు ననుచు 

భంగ పాటు భయమ్ము భావమున గదుర. 

అందరవ్విధి నపజయ మందు చుండ 

గాంచి జనకుండు మదియందు కలత నొందె 

సభయు నిశ్శబ్ద మాయె నా సమయ మందు 

ఎవ్వ డెక్కిడు నని నిరీక్షించి నారు. 

మాయణము 

1729 



కూలకాండ 

మునియు కనుసన్నతొ రాము మోము జూడ 

నానతిడె నంచు నెంచి నిజాసనమ్ము 

డిగి నిలచిన శ్రీరాముని దివ్య మూర్తి 

శాంకిలగ జేసె నాక్కింత జనక నృపుని, 200 

ఇన కులోద్భవు డంత నమ్మునికి మొక్కి 

బాల మత్తెభమును బోలి పదము లిడుచు 

ధనువు కడ జేరి శివచాపమును (గహించి 
కడక మోపెట్ట బోవు తతి క్షణమునందు, 20l 

జసకునరు ర్సుల్లు సునియొ 

కొర్ర నృపులకు గు.డె గుభిల్లు మనియె. వన 

వరలు కౌసల్య ఆనంద వర్ధనుండు 

నగు రఘూత్తము సత్వ మేమనగ నగును 

అతల కుతలాది లోకము లడల నపుడె 

ఆ ధనుర్భంగ రవము దిగంత మంటె, 203 

ధనుపు తునిగిన గని తక్కు ధరణి పతులు 
శిరములను వాల్చి ఖిన్నులై సిగ్గు పడిరి 
హృదయములు హింగె నవనవా భ్యుదయ మొదవ 
జానకీ దేవికిని వరి జనకునకును. 204 

సురలు ముడియుచు గురిసిరి విరుల వాన 

పరస చెలరేగె మంగళ వాద్యములును 

పీతి దొలురాడ సిగ్గుతో సీత యపుడు 
బాలరాముని మెడనుంచె పూలమాల. 205 

లెఫ్ 



రఘురామ రామాయణము 

జనక నృపతి యా శుభవార్త సత్వరమ్ము 

దశరధున కంప చనుదెంచె దశరధుండు 
సచివ వర్గము తోడను సతుల తోడ 

హితులతో సుతులతొ పురోహితుల తోడ. £206 

పెండ్లి వారల దగురీతి పేర పేర 

కుశల మడుగుచు జనకుండు కూర్మి యెసగ 

స్వాగతాదర వినయ భాషణము లలర 

తగిన విడుదుల విడియించె తతిక్షణమ్ము. ay 

దశరథుం డంత భ కి తత్పరత జెలగ 

ముందు కౌశికునకు జేసె సె వందనమ్ము 

పిదప కొమరుల దరిపేర్చి ముదము గద. 6 
వత్సలత జూపి దీవించె వసుధ మ రియ. 08 

తనయులకు నాశిషము లిడి తత్ క్షణము 

దశర థేశుని రాణులు తరలినారు 

కోడలిని జూడ; దేవేరి మెడయందు 

ముద్దు జానకినిం గని మురిసినారు, £09 

లక్ష్మి వలెనున్న జానకి లక్షణములు 

మువురు రాణులకును గొప్ప మోద మొసగె 
వినయ వినమితయై సీత వేడ్క గదుర 
నంజ లించెను మనసార న త్తలకును, ma స్టాకు వానా 

వినయులై విజ్ఞాలై స్త వెనుక ఢిరుగు 

మువురు కన్నియలం గాంచి ముగ్గు అగుచు 
దశర థేశుని రాణు లాధర్శ మతులు 

భర్తతో నేద్గొ “గుసగుసి బడికి _ యంత, 211 



బాలకాండ 

దశరథుడుగోర జనకు డత్యంత (బీతి 
నూర్మిళాదుల స్నుషలుగా నొసగ నెంచి 

దెలిపె తన నిశ్చయమ్మును _ దెలిప నంత 

మురిసినారు కౌశికు డొది మునులు జనులు, 

అల విదేసులు, నిక్షాషకు లిల _పసిద్ధ 

కులులు - చింతింప సద్గుణ కోవిదులును 

ఘన యశఃకాము లమలులు కరుణ మయులు 

వారి సము లెవ్వరును లేరు వసుధ యందు, 

సిరియు వీరము శార్యమ్ము గురు యశ మన్న 

వర బలమ్మును తేజము లిరు కులముల 

సమముగా నుంట బాంధవ్య మమల మనుచు 

జనకు -_ దశరధు బొగడిరి ఘనులు మునులు 

రామునకు సీత ఊర్మిళ. లక్ష్మణునకు 

తనదు తమ్ముని తనయలౌ తలిరు బోండ్ల 

భరత శ|తుఘ్నుల కిడి వివాహ మంగ 

శంబు జరుప గెంచెను మిధిలాధి పతియు, : 

దశరధుడు వల్లె యనినంత ధరణి పతియు 

జాతి ముత్యాల తోరణ జాల తతుల 

రాజ సొధము పురము నలంక రించి 

వెలయ జేసెను కళ్యాణ వేడుకలను 

సూర్య చం్యదులు బుధ గురు శక రాహు 

శనీ కుజుడు కేతువును శుభ స్థానమందు 

నుండి తభ వీక్షణమ్ముల నొప్పు వేళ 

రామచం[(దాదుల వివాహ లగ్న మలరె, 

212 

219 

214 

215 

216 

ల! 



రఘురామ రామాయణము 

సీతా రాము కళారాణం౦ 

జనకుడ౦త వశిష్టుని గనుచు నుజిపె 

మునివరా! మీరలీ సర్వ మునుల గూడి 

జానకీ రామ కళ్యాణ జయ మహోత్స 

వ |కియను వేగ గా వింప వలయు నంచు, E18 

పలికి నంతగె ముని భగవాను డతి_ము 
దమ్ము విరియగ కౌళికు డాది బుషుల 
యభిమతమ్మున శా సోక్స మనుసరించి 

వేగ నిర్మించెను వివాహ వేదిక లను 219 

గంధ పుష్పాక్షతలును బంగారు పాత 

లందు సిద్ధము చేసి_రాకేందు వదన 

అందదో జేరి సరసోకు లెలమి బలుక 

మంగళ స్నాన మొనరించె మగువ సీత్ర, 22 

మేలి రతనాల తోరణ జాల మమరి 

కనుల విందగు వేడిక కడకు నపుడు 

హంస గమనాన విచ్చేసే నవని తనయ 
పండు ము _క్తెదువల్ చెలుల్ పజ నడుప P21 

దశరధాత్మజులును పభ తరుణమందు 
స్నాతుల్లై మేలి పట్టు వస్త్రములు దాల్చి 

అమల గంధాది లేవమ్ము లలర_ నపుడె 

చేరిరి వివాహ వేదిక చెలువ మలర AE) ns a) 

జనక సుత సీత మృదుపొణి జనకరాజు 

సంతసమొప్ప శ్రీరామ చ|దమూర్తి 
పాణి నిడ్నితల్లి యానంద భాగ్య వర్ణ 
నుండు రఘురాము గని జనకుండు ముసిరి £28 



బాలకాండ ' 

అమల భూషణ భూషిత అవని జాత 

జానకీ దేవి నపుడ; త్రీ జనక రాజు 

రాఘవాభి ముఖమ్ముగా రమణ నిలిపి 

పలికె నగ్నిని వేల్చి తా భ్యద మొప్ప 224 

ఈమె నాసుత సీత_నే నీమె నిపుడు 

నికు [తికరణ శుదిగా నిచ్చుచుంటీి 
ది 

ధర్మ పత్నిగ_గె కొమ్ము తరుణి పొజీ 

అనుచు జలము విడచె రాము హస మందు ee 
అణాల 

నాయనా! ఈమె నిన్ను నీ ఛాయగాచె 

అనుపరించును సాధ్వియై యనవరతము 
అబల సహ ధర్మచారిణి నందు మనుచు 

కౌళ్లు కడిగెను కొబ్బరి నీళ్ల తోడ. 226 

అమల మంగళ వాద్యమా సమయ. మందు 

భూ నభోంతరములు నిండి మో|గుచుండ 

ఒకరి శిరమున చూడ నింకొకరి చేత 

జీలకర బెల్లమును బెట్టడేసి నారు 227 

ఆ ముహూర్తమున జన కావని పతి 

అనుగు సుత ఊర్మిశను లక్ష్మణున కొసంగె 

మాండవీ | శుతకీర్తుల మాన్య గుణుల 

భరత శతు)ఘ్నుల కిడె సంబరము మీర. £28 

అరయ పదునాల్లు భువనము లమిత ముదము 

నందుచును చూచు చుండగ బంధు జనుల 

హర్ష కోలాహలము మధ్య నా నరేం్యద 

సుతులు నల్వుర కళ్యాణ శోభ జరిగె. | నలల 



రఘురామ రామాయణసనుు 

అది సుమూహూర్త మని పెద్ద లాదరమున 

నడిమి తెరతీయగా నరనాధ సుతుడు 

సీత ముఖ పద్మము గని హర్షించె; నతని 

మోము గని హర్ష ముఖి యయ్యె పృధ్వి తనయ 200 

రాము నగుమోము గాంచిన రమణి సీత 

కనులు పెన్నెలన్ వికసించు కలువ సొబగు 

లొలుకుచును రాము పొదాల నిలచి పోయె 

పతి పదము్ముల (పణమిల్లు కావ మలర, bol 

జనక సుత మోము తదపరి చన్ను గవయు 
పిదప తనుమధ్య మటపయి పిరుదములను 
నంత నూరువులంగన ఆ నరేం[ద 

సుతుని హృయయమను గోరును సున్నిత సుగం. £2 

అమల మై యొప్పు యందంపు కొలను నందు 

కలువ లనియెడు జానకి కనుల యందు 
వలపు దొలుకాడు శ్రీరామ భదు9 కనుల 
కాంతులను గమ్మె హిమధాము కరము లనగ 180 

రామ చందునిసాబగు వారాసి లోని 
పొగరు బలిసిన మీనుల పొలుపు దెలుపు 
జనక సుత కన్నుగవ [వాలె జననుతు పయి 
శమను శశిగూడు ఘన చకోరముల పగిది. వనక 

మంగళరవమ్ములును వేద మంత ఘోష 
సకల దిశల నిండగ ముని సంఘ మెల్ల 

సంతసము నొంద శ్రీరామచంద్ర మూర్తి 

చెలు వరల ,త్రాళి గద్దె నా స్త మెడను, ns జ a7 



తాళి గట్టిన తదుపరి తంతు లెల్ల 

వడిగ ముగియించి _ కోసల ప)భుని సుతులు 
పెద్దలకు; వృ ద్దులకుః బుషి (పవరులకును; 

అంజలించి కాంచిరి; వారి యాశిషముల, 

హితము మీరగ; రాముండు కుతుక మంద; 

జనక నరపతి కౌశిక మునిని _ భ' క్రి- 
పూజల౦ం దృప్పు గావింప బొంగి యతడు 

వర తపోనిష్టగొన్వ హిమగిరికి చనియె. 

మునుల పూజించి వీడొల్సె _ ముదము మీర 

వి్యిపులకు కాన్మలిడి గౌరవించి బంచె 

దశరధునకును జనకుడు తగినరిథి 

కనక మణి రత్న చయములు కాన్మలిడియె. 

పండ్లి జరిగెను; తదుపరి పెద్ద లాజ్జ 

జనక నరపరి సంతోష జనకు డగుచు 

భూషణాంబర (ద్రవ్య విశేష వస్తు 

చయములిడి ముద్దు కూతుల సాగనం పె, 

పరశు రావంండు 

జనక నరపషతి వీడొల్న నినకులేం్యదు. 
డతుల వైభవ సుదొర సతుల తోడ 

సుతులతో సెల్ల జనులతో స్నుషల తోడ 

పయన మాయెను సాశేత పట్టమునరు. 

వారలా విధి జనుచుండ వనములోన 

నుధ సూద్దాన రోషోన మండీవడుచు 
పరథురావంయ్యి పచ్చె నవార్య గతిని 

తీవ శౌర్య కోపాగ్ని సందీప్రు డగుచు. 

డల 
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రఘురావము రామాయణము 

దశరధెిశుండు భయమంది తల్లడిల్లి 

బుషి కీ సాష్టాంగ పడి; నమస్కృతు లొనర్చె 

రాముడును గూడ వినయ గౌరవము లొప్ప 

దాశరధి నని జెప్పి వందన మొనర్చె. ts fa శ) 

రాముడెహ్వడు మీయందు? రమణీ సీత 

కొరకు పశువతి కార్ముక మరయ విరచి 
మేటినని గర్వ మందు యా మేటి జూడ 

వచ్చి తిని; భార్గవుడనంచు పలికి మరల. Ran 

జీర్ణమగు శంభు చాపము; క్షిశిప వంశ! 

భంగ మొనరించి ఘనమని బహు విధాల 

విజ్ఞవీగుచు నుండెడి పెట్టీ రాము. 

బల పరీక్షను జేయ నే వచ్చితి నన. న 

కినుక యిసుమంత లేక యయ్యిన కులుండు 

ముని మహోదయుతో |పియమున వచించె 
ననఘః దశరథ సుతుడ నియ్యువని జనులు 

(పేమ దొలుకాడగా నన్నె రాముడం డు. £45 

అనిన భగ్గున మండి నయ్యనఘు డపుడు 
(కోధ ఘూర్ణిత హృదయుడై. కొంత వడికి 
రాముడను పేర నేన యీ భూమినుండ 

నన్యుడగు రాముడును గీము డాత డెవడు? 240 

అనుచు పలికిన-రఘురాము డలుక లేక 

పలికె జమదగ్ని సుతునితో పవిపులముగ 

తాపసో త్తమ! మాపయి.కోప మేల? 

ధర్మమా యిది తమవంటి తాపసులకు, 247 



బాలకాండ 

తప్పు గలిగిన దండింప దగుదు వీవు 

మేము మా (తోవ నేగుచున్నాము గాని 

ఎగ్గు దల పెట్ట లేదు మే మెవరి కైన 

ధర్మమా కోప మూనంగ తపసి వర్య. 

అనిన ఇనుమడించిన కోపమున నతండు 

రాముడను నేను- నీవును రాముడవె య 

యిన ఇదిగొ కార్ముకమ్ము సక్కిడుదె? యనిన 

రాము డంగిక రించె నిర్భయము తోడ. 

పరశు రాముండు కోప సంభరితు డగుచు 

చెతికిని విలు నిచ్చు చు చెప్పె నిట్లు 
లొ గా 

విషు కార్ముక మియ్యది_వివిధ శకు 
ణం నం 

లలరు నిందు_చే దాల్పగా వలయు నీవు, 

మున్ను సురముఖ్యు లెల్ల రమోఘ భక్తి 

క్ట 3 నతడు విశ్వ కర్మను పార్థింవ వేడ్క నత 

శిల్ప పైపుణ్య మపొర చిత మైన 

చాప యుగళమ్ము నిర్మించె శద్తు అలర. 

సరునగ దృఢ మైన యా మేటి ధనువు 

లందు హరుకిడె నొకటి; పియాన దాల్చి 

హరుడు బలయుతుడై మగ సీరులు గురియ 

ని%పుర జయమును గైకొనె ధీ పశ _స్టి. 

ండపది బైన దివ్య కోదండ మంత 
నో 

రి 

నమరు అర్థింప నండజ గమనునకును 

సకల జనములు వేనోళ్ళ సన్నుతింప 
వేడ్క నర్పణ మొనరించె విశ్వకర్మ. 

248 

249 

290 
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44 రఘురాను రామాయణము 

శంక లేకంత దేవతా చయ మదెల్ల 

నీశ _ మాధవ _ బలముల నెరుగ గోరి 

పద్మ సంభవు _పార్థింప జు భర్షునకును 

విష్ణునకు వైర మొనగూర్చె విధియు నపుడు, na en న్ 

అమిత రోషాత్ములై హరి హరులు నంత 

ఘోర సంగా9మ మొనరింప గోరి యెదుర_ 

స్టబ్దు డయ్యెను ధసువుతో శంకరుండు 

పంకజాక్రుని ఘనచావ పటిమ కడను, 25 

అనిమిషులు నంత భయమంద నబ్ద్బ్దభవుడు 

హరి హరుల పాగిర్థనము చెయ; హరుడు హరియు 

పోరు చాలించి మునుపటి పొందు గలిగి 

జగము ముదమంద జనిరి స్వస్థానములకు. £5 

అంత వాసవుడును _ బిహ్మ _ యమర వరులు 
శంభు చాపము కంటె నీ చకి? చాప 

మమిత బలమైనదని తమ యాత్మ లందు 
తలచి చనినారు తమ లోకములకు మరలి. శ్ కై శె 

శంకరుడు శక్టిగలతన చావ మా వి 
దేహు లఅందు_త్త క ముండై. న దేవరాలి 

కిడెను - మిథిలలో సీపు నెక్కిడిన చాప 
మయ్యదియె రామః యింకరెండవది యిద్ది. mn 

జనకు జమదగ్ని దంచిన క్షతిియుండు 

కార్త వీర్యుండు మొధలుగా కఠిన రాజ 
లోకమును నిర్వ ధొక్షమారు |పాక్టటముగ 
ధరణి గూల్చిన బలమైన ధను వటంచు. an 



బాలకాండ 

ఘనీముగా చేతి విల్లు రామునకు నిచ్చె 

పరతీ రాముండు రాముని భంగ పరుప 

చండ బలుడైన రాముడా చాప మదిమి 

పట్టుకొనగ నా మహిత చాపమ్ము నుండి, 

ధరణి హరియంశ బుట్టిన పరత రాము 

కేజ మరుదెంచె రాముని దేహమునకు 

రాము డంతట భార్గవ రాము చాప 

మెక్కిడెడు నంత నది రెండు ముక్కలయ్యె, 

పరశు రాముండు దశరధ బాలకుండు 

రానుల్గె పుట్టి రిల ధర్మ రక్ష సేయ 

నరలు లోకోఫకార సంభరిత మతిని 

ఆది నారాయుణుం డిట్టు లవత రించె 

తనదు తేజము నటుల రామునకు నిచ్చి 

సరవ రాముండు రాముని బహు విధముల 

(పస్తుతించుచు తగిన దీవనల నిచ్చి 

చ హిమా(దికి తపమును సలుపు కొరకు 

ఘనుడు భార్గవ రాముండు చనిన యంత 

దశరధుడు సంతసమ్మంది తనయుల గొని 

సకల పరివారములతోడ సతులతోడ 

పయనమై చేరె సాకేత పట్టణమ్ము. 

కొడుకు కోడం|డ గూడుక పుడమి జేడు 

దొడరి వచ్చుచు నున్నట్టి దొడ్డ వార్త 
ఆ యభయోధ్యను వ్యాపింప నఖిల జనులు 

కరహము ముదమంది సంతోష భరితు లై[రి 
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ళో జ Ww గ roomy Me టగా స్క ఇ 

అఘుురాము రాసూ శక 

ఓ స్వాగతము దెల్పు తోరణ జాలహులును 

దివ్య మంగళ సుస్వన స్థితుల వెలసి 

యమర పురి శోభలను మించి యలరు చున్న 

నగరముంజొచ్చె నా నర నాధు దప్పుడు. “ib 

కొత్త కిడందడకును పెద్ద ముత్తయిదువ. 
లారతులు బట్టి దీవించి-ద్వార "దేశ 

భాగనుల వారి నిలబె రభ ర నామ 

ములను పవికించి యానంద పూ పూర్ణ ర్త రి. ‘br 

జిలుగు బుగ్గల నునుసిరి సిగ్గు అలర 

పతుల పేర్లను మెలమెల్ల బలికి వారు 

ఉత్సవమ్మున గదలిరి 'ఊర్మి ళాది 
& శ ఒం ఆ అలీ ఆ ఇ po fot, కే (ఇ సతులు _ సతయు తమతమ పనులు ముదియు. కీ 

కూర్మి రసపాయ జలధుల _గుంకు లిడుచు 

కొర త్ర త కోదండ తో. తము కొడుకు లెల్ల 

స్వర్గ సుఖముల దేలెడి సరణి నరసి 

హితము గనినారు ౯ జ దంపతులు మురిసి, ig 

కొడుకు కోడండ9 క్షేమము కోరుకొంచు 

నర్హులకు దానముల నిచ్చి యలకి జనుల 

కన్న బిడ్డల రీతిగా గాంచు? చుండె 

ధరణి కొనియాడ గా నట దశరధథుండు లా; 

లీజ్ 
ఇది శ్రీ గురునాధేశ్వర వర |వసాద సహజ కవితా సం 

కౌ శ్యప సగోత పవిత9 _ పెర్వశీ అనంతరామ ప్రత 

బుధజనవిధియ రఘురామ నామథే.౨|(వణీతంబై న 
రఘురామ రాహయణమను తేటగితి కావ్యము 

నందు భాలకాండ పంఫూర్ణ్జను 



రఘురామ రామాయణం 

అ మడభిలాం[ధ విలసిత స్వీయభావ 

రాత కీయు యుగంధరా-రామ భ కః. 

శ్రేష్ట వా ఖ్ తెడ్నటి విశ్వనాథ 

పధరింపుము నాటు రామాయణము 

అయోధాం కాండ 

నూత్న వధూవరులు 

పరిణారాద వ క నత స్వాంతులగుచు 

2 బంక చి కాజ సొాధగముల యందు 

బోదరుబు నలు౫రు ను [(పణయోతు సక తను 

గిషుప హొపగిరి కాలంపు గణన లేక. 

తావిశో గూడి. చెలగెడు పూవు పగిది 

జానకిని గూడి రా-ఎ౦ండు జననుతుండు 

నలలె _- అనంద భావ విహారు డనగ 

నవ) జీవన విభవ మనస్సు డగుచు, 
ప 

నాగుంనరు గుండె మైధిలీ రామ యయ 

జానకికి గ“ .డెయును రామచం దు డయ 

జానకీ రా? అద్వ్వెత సత్వు లంచు 

జను లాదర్శ పార వశ్యంబు గనిరి. as 
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భానుతో గూడి యినకుల స్వామి సతము 

రాజితానంద సంపూర్ణ రాగ జలధి 

నోల లాడును రసమయ డోల లూగు 

పకృతి పురుషుల పుణ్య దాంపత్య మలర, 

రఘుకులాన్వయ రత్నమ్ము రామ ఛ_ందు 

డాతత | పేమ సీతా ముఖాబ్ద మందు 

మధుప సదృశుడై (పీతి తన్మయుడు నయ్యె; 

ఆమె హృదయము సకలమ్ము రాపు మయము 

జగలికిని తల్లి దండులౌ జంట వారు 
మానవతకును జూడ |ఫమాతృ లగుచు 
శ్రీ యయోధ్యా పకి గృహ సీమ యందు 

చెలగ_కోసల సిరి ఫంపదలు వహించె. 

మాయ లంటని ఫైనుమాయ - మాయ మునిగి 

[భమల దగలగి చిత్త విిభాంతి దగిలి 

పరమ పురుషార్థ సాధనా (వతము పూని 

పదియు రెండేండ్లు గడపిరి వసుధ యందు. 

భరత శ్మతుఘ్ను లిరువరిన్ పంక్షిరథుడు 
మాతులుని కోర్కె నంది గ్రామమున కనిపె 

వార లిరువు రన్యోన్య సౌ|భా|త మలర 

ఒకరి వీడి వేరొకరు లేకుండ నుండి. 

తమ్ము అటు మాతులుని నివాసమ్ము చేర 
తల్లి దండులు చింతను దగుల కుడ 

సేవ లొనరించి హర్షింప జేసి నారు 

రాజ దంపతులను రామ.లక్ష్మణులును. 

అ 

ట్ర 



అయోధ్యాకాండ 

రాము డనినంత కోసల రాజ్య మెల్ల ' 

పరవశమ్మ౦ది |పణమిల్లు భ కి తోడ 
aa) - 0 

సకల సద్దుణ రాసి యూ జలజ నెతు 

డగెడి విశ్వాస మాత్మల నావరింవ, 

రాముడును గూడ విభవై క రతుడు గాక 
కరుణ రస పూర్ణ హృదయుడై _గడగి (పజల 

భ(దమునకు గై సతతముు పొటు పడును 

శరణ మన గాచు నెంతటి శతు) వై న, 

తనకు గలిగిన కష్టము దలప డెపుడు 

ఒరుల బాధలు జూచి తా సోర్య లేడు 

అద్దీ రామునికి సరిరే రవని నవ్వ 

రంచు దలతురు పజ లెల్ల రాత్మలందు. 

1 

తన బహిః [పాణమైన రాముని గుణ౦బు' . 

జనులు పొగడగ విని చాల సంకిపీంచి 

రత్న దీప మీతండు మా రఘు కులమున 
కనుచు పొంగును దశరధు డొత్మ యందు. 

రామునిం జూడ కే దశరధు డొకండు 

క్షణము నిల్వగ లేడు తన్మనే మదేమొ? 

అమృత లహరి మునిగి యోల లాడు సతము 

రాము నింజూడగగె మహారాజ వరుడు 

దశరథుండంత నొకనాడు దలచె మదిని 

యెలిశిని భూమీ కేలోది 'యేండు లింక 

నలసి పోయితి; వృద్ధుండ పతి; రాజ్య 

భారము వహింప కష్టమై బరగు చుండె, 
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రఘురామ రామాయణము 

రమ్య గుణనిధి యగు రాము రాజు జేసి 

భారమును వీడి స్వేచ్చగా బతుక దలచె; 

ఆస చివురించు నవనవోన్నేష ముగను 

వెతల పుట్టిల్లు _ విడువ వివేక మగును, 

అంచు మదినెంచి మరు దిన మవని పకియు 

హితులను - | వజాళిని పురోహితులు - మంగి 

చయము_నృపులను రావించి సభను దీరి 

హితము _ వడయగ తన మనోగతము దెలు పె. 

వడలి పోయిన సింగమ్ము వలెను రాజు 

ధీర గంభీర నిస్వన స్థితి వహించి 

పలికె గెల్లరు విన తన భావ మందు 

నణగి యుండిన కోరిక నంద రెరుగ. 

ఆర్య జనులార! పెక్కేండు లవని నేలి 

జయము లెన్నింటి నో గొంది జగము మెచ్చ 

ముదిమి గదిసెను; నేనింక ముసలి నైతి, 

పజల పాలించు బాధ్యత భారమాయె . 

రాజ్య భారము నే వీడి రామునకును 

పట్టముం గట్టి వి శాంతి బడయ నెంచి 

మాకు హితులగు మీతోడ మనసు విప్పి 

దెలుపు చున్నాడ _ మీ మది దెలియ గోరి. 

మహిపు డిట్టుల సభయందు మనసు విప్పి 

దెలుటవుయు నెల్ల సభ్యులు దేజరిల్లి 

రంద రొక గొంతుతో బలి రవని నేల 

కడు సమర్గుండు రాముండు క[మ గుణుడు 

1/ 

19 

20 
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అయోధ్యాకాండ 

బుద్ధిమంతుడు; మిత భాష; పురుష వరుడు; 

శస్త్ర శా స్రాది విద్యా విశార దుండు; 

. అమిత తేజస్కు = డసమాను _ డమల గుణుడు' 

ధరణి దశరథ రాముండు పరహితుండు, 

ఆ నరేం[దుని సుతుడు దానను దినమ్ము 
పెద్దలును గురువులు జాన వృద్దు లైన 

సజ్జనుల తోడ- చతురత సం|గహింప 

శాస్త్ర చర్చలు |పీతిగా సలుపు వాడు. 

అన్ని విధముల మీకు దీటైన వాడు 

అఖిల జనులకు నామోద మైన వాడు 

భూమి రఘువంశ సక్కీర్తి షాలుపు గూర్చు 

యోగ్యుడగు రాము డఖిల (పయోజ కుండు. 

అట్టి రాముని రాజుగా నవని నాధః 

నీవు |పకటింప గాదన నేరి కగునుః 
అమృత మయుడయి అందరి యంతరంగ 

ములను వ్యాపించి యుండు రాముండతండు. 

దశరఢేర్వ్యరః మా పుణ్య వశము వలన 

గాదెయో బుద్ద నీ యందు కలిగి; పరమ 

పావనుండు దయాధర్శ్మ పాల కుండు 

రామ చం|దుండె మా కింక రాజు; రాజ! 

తడ బడెడు నడుగు ల్రిడు నా డతనిని గాంచి 
మాకు సరిమెన రాజంచు మనము లందు 

ముద పడియెను; నేడది భ్యద మాయె 
మాదు వాంభిత మీడేరె మాన వేం్యద. 

బిడి 

9 పీ 

ఏ1 
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అనుచు సభ్యులు దెలుప నయ్యవవి ధణుడు 

పరమ హర్షము నొండి తా బలిక మరల 

సర్వులును మీరె _ |పభు హితా చరణ మతులు 

గాన మీ అఖీష్టమె మాదు కామ్య మెపుడు. ల య 

ఆరయ మీ సహకారము నాదరమ్ము 

గలుగుటయె గాదె యిన వంశ గౌరవము 

వరలి య లోపములు లేక పాలనమ్ము 

జరిగె నిన్నాళ్లు; నింకను జరుగు ననుజు. 2 

| పీకితో రాజు వచియిం ఛి ప్రాయ మెలర్చ్ప 

గురు వశిష్టుని సుముహూర్త మరయు మనగ 

మరు దినమ్మన్ని విధముల మంచి దంచు 

పలుక _ నేర్చాట్లకై. మంతి వరుల గోరె, 30 

అమర గణ పరివృతు డైన యమర .నాధు 
బోలి యలరారు దశరథ భూ భుజుండు 
మంలి. సామంతులను తమి మందిరముల 

కంత వీడ్కాల్సి - గదలె సుస్వాంతు డగుచు. జ, 

ఉర్వి రాజ్యాభి షేక మహోతృవమ్ము 
మరు దినమ్మున ఘనముగా జరుగు ననెడి 
వార్త వడివడిగా పురి వ్యాప్త జెంది _ 

జనుల నానంద వళలను జేసె మిగుల కడ 

వీధి వీధుల [పక యింట వేగ గతిని 
రాచ పోటల నగథల రచ్చ లందు . 

వ్యాప్తి గారిచెను- పజల కాహ్లాద మెసగ 

శ్రీ శ్రీ రఘూదకహు పట్టాభి షేక వార. లికె 



అయో ధ్యాకాండ 

అమిత చేగాన వ్యాపించు నా సువార్త 

మువురు రాణులు దాదులు ముఖ్య జనులు 

వారు వీరును - వీరును వారు వినిరి; 

కుటీల దుషహ్లాత్మ మంథర గూడ సెరిగెం 94 

వుంథర 

ఎలమి కై కేయితో పుట్టి నింటి నుండి 

వచ్చినది దాసిగా కైక పనులు సేయ 

మంథరని యెడు ప్రీ కడు మాయలాడి 

మంచి యొరుగని గడుపైన మనిసి యామె క్ 

అంద రానంద జలనిధి యందు దేల 

మంధథ రొక్కతె ఆవ్రైక మందిరమున 

విసము నించిన మనసుతో వేడ్క లుడిగి 

చిడి ముడిని పడుచా కైక చెంత చేరే 26 

“వింటివా! కైక? వీనులు (వీలు వార్త 

రాముడట రాజు మన కందరకును నింక 

పరగ పట్టాభిషేక ము జరుగు రేపు 

జనము లుప్పొ౦గు చున్నారు సంతసమున, ల్ 

అనిన విని అత్మసంతస మంది కైక 

మండరను మెచ్చి నగ బహు మాన మిచ్చి 

ఎంత చల్లని వార్త! నీ విపుడు తెచ్చి 

నా-వనగ మంథరయు విష హాస మమకుర. 99 

చేల వై తిపె రైక! జెంచేలు పడక 

సంతసిలు చుంటి విది కడు వింత యయె్యః 

చెడు డినమ్ములు నీకును చేరు వగుట 

సుడులు దిరిగెదు! చీకట్ల చుట్టు కిన, 9 



54 రఘురాను రామాయణం 

సవత్రి కౌసల్య పద సరోజముల చెంత 

దాసిపై హీన గతి నీవు దోసి లొగ్గి 

కొడుకుతో దీన తనమున కొలువు సలుష 

కాల మాసన్న మైనదే బేల నేడు. 

సవశు లెందేని సవతులే! సవతు అందు 

నుత్సరము పోదు నటనము-మాయ హె 

మదిని యోచింపు మిదియని వుంథరయును 

పలుకగా న్ యులుకుచు పలిజె నిటుల 

ఏమె! యివి యేటి మాటల? రాము డెవడు? 

ఆదరము మెండు రాముని యందు నాకు; 

తల్లి కంటెను మిన్నగా దలచి నన్ను 

గౌరవించును నమతా గరిమ గలిగి. 

వినుము భరత రాములు రెండు కనులు నాకు 

వేరుగా గెంచ లేదమ్మ వారి గెపుడు 

ధర్మ మిది కాదు దుర్చుద్ధి తగద టంచు 

ముంథరను రైక హితవుగా మందలించె, 

తోక దొక్కిన _తాచయి కేక బెట్టి 
బహుమకిగ నిడ్డ నగ నేల బడగ విసరి 

కుమతి; విషతుల్య; మంథర కుటిల హృదయ 
నిడుద యూర్చు లతో బల్కె నీ విధాన. 

రాము డేనాడు రాజౌనొ; రమణి నాడే 

భరతునకు కీడు తప్పదు- తరుణి వినుము 

భరతుడే అడ్డు శ్రీరామ భ(డున కని 
దూరముగ నతనిని బంపి నారు కంటె, 

&(} 
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అయోధ్యాకాండ 

వసుధ రాజుల కడ్డమౌ వాడెవండు 

బలికి బట కట్టగ బోడు పడతి నిజము 

రాజ తంత మిట్లుండు ధరా తలాన 

బ|తుక జేతువొ చంపుదో భరతు నంచు 46 

భయము కలిగించు మాటలు పలికి పలికి 

ఇునసు విరచెను కైకకు మంథరయును 

దైవ నిర్ణయ మిది; గాక తల్లి మనసు 

విసము మేయునె సుతుపైన వసుధ నెందు, 47 

అంకురించిన యనుమాన సంకటము 

అంత కింతయి . వృద్దియై అతివ మనసు 

సంచ లింపగ వేసెను _ జగతి నెందు 

శంక బహు పాపి _ మంచిని సాగనీదు 48 

రాము పట్టాభిషెక భంగము 
విసము తల కెక్కైె; కైక యేవిధిని నైన 

భరతునకు వట్టముంగట్టి-త్వరగ రాము 
వనములకు బంపగా తన మనము నందు 

"ంచి_ కోపము నటియించి మంచ మెక్కె, 49 

ఏమి యెరుగని దశరథ భూమి; ధవుడు 

ఓ రఘూద్వహు పట్టాభిషేక వార్త 

విశదముగ జెప్పి వీనుల విందొనర్చ 

కైక సొధంబునకు (బీతి కదలి నాడు, ఫ్ర 

చీకు గమనాన దశరథ క్షితిప వరుడు 

శారు నుబ్బులు గప్పు నాకాశ మట్లు 

రాంధి విడనాడి యున్నట్టీ కైక గృహము 

(పేమ బొచ్చె పున్నమి చందమామ వోలె. ర్ట 



st రఘురాపు ఈ 

నకల జనులకు సంతోష జనక మగుచు 
అన ఇ! శ్రీ కరమైన పట్టాభిషేక వార్త 

జెప్పి యానంద మొందగా జేయ ఇంచి 

కైకకై మందిరమ్మెల్ల కలయ గాంచె, 

మనసు కలగుండు వడిన యా మనుజ నాధు 

డెందు కై కను గానక - యిందువదన 

కొరకు చెలులను (ప్రళ్నింప_ కోప గృహము 

జాడగా చేయి చూపిరా సథఖియ లపుడు. 

అలుక గదియందు కలతతో నలుగు సని 

గాంచి. కలవర ముందె భూక్రాంతు డంత 

విభుని రాకను గాంచి యా విరుల బోటి 

(పక్క కొదిగి నిట్టూర్చుచు పవ్వశించె. 

తన్ని నరసి నిర్చిణ్జుడై దశరధుండు 
మెల్లగా నామె తల్పంబు మీద జేం్ర 
పలుకరించిన; చింత న్ప్పుల కనుగవ 

బాష్పములు రాల్బు చామెయు పల్కె నిట్లు. 

చాలు వలపులు! నిను నమ్మి వేల గ్రై శ్రి 

గాయమై గుండె యెంతయో గాసి చెందె. 

దశరధుని నమ్మి చెడి పోయె తగర్చుణ్రి కైక 

విడుము; నా పొట్లు నేనింక పడును నంచు. 

జాణ యగు కైక యేడ్వ నీ జమ్మటంచు 

నమ్మి భూకాంతు డమిత (సియమ్ము గదుర 

సరస వచనా విశేష (వశాంత మతిని 

మధుర మంజుల భాషల మగువ కనియి, 

రామాయణ సు 

గ్ 
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అయోధ్యాకాలవ 

బేల నీవేల యీలీల జాలి దూల. 

వగచు చున్నావు; సామాన్య వనిత వోలె 

తరుణీ! నా గుండె కాయవు ధరణి నీవు, 

ఆజ్ఞ యిడు - వేగ దీర్తు స్ యభిమత మ్ము, 

సవతి కయ్యములా? లేక సఖి స్టజన. కృ: 
we ల i he 

తొస రాధములా? గాక అప య్రశమ్మ? 

యేమి జరిగెనొ చెప్పు మో యింతి; యిపుడె; 

తపన నలయింతు వారల తగిన శిక్ష, 

వలపు చిలుక! యీ దశరథ వసుధ పవీయు 

వసుధ జీవించి యుండగా వ్యాకులమ్ము 

జేల నీకేల? దాసుండ; పీతి తొలగి 

నన్ను శిక్షింప న్యాయమా? సన్ను తాంగి, 

రమణి నీయందు నా యనురాగ బలము 

చెరిగి యుండియు నీ విటు లెరుగ నటుల 

సందియము జెందు టుచిత మె? సత్య దీక్ష 

చెలగి నీకోర్కె దీ రును చెవ్వు మబల, 

అంగ వంగాది వివిధ దేశాధి నాయ 

రాశి నాకు వశులయి; నా యాజ్ఞ నిలుచు 

బెరుగవే నీవు _ నీమది నేమి కలదా 

దెలుపు మేదేశమున నున్న దెత్తు దాని. 

కాన దుఃఖము వీడి యో కంజనే|తః 

యెదను డాగిన కోరిక నెరుగ జెపుమ; 

జలజ హితు డెల్ల చీకట్ల దొలగ జేయు 

నటుల నీలోని చింతల నణతు ననుచు 

ర్ి 

ధరి 
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రఘురామ రామాయణము 

అనునయించుచు శ్రీ కోసలావనిపఠి 

అడుగు చుండగ కడు బెట్టి ఒదిన కనుల 

క్ప ములుకుచు పలికె నా కొోములాంగి 

దిశలు మార్మోరగ మగనితో తెగువ నిటుల id 

ఏ వృత్తి నటిరిభి నా కనులు గప్పి 
చేసిన చెయిదములు చాలు! కోసలేం|డ; 

కటిక చీకటిలో నింత కాలముండి 

_భఖాంలి నన్నియు నావని [భమసి యుంటి, ర 

ib 

బొల్లి కలలయ్యె; ; సా యూహ పొంగు లెల్ల 

ఛరతుడును నేసు నికపైన పరుల పంచ 

కొంగు చాచుక పడి |బతుకంగ వలయు 

యిదియె నీ (పేమ ఫలమయ్య _ యినకులేశ. () 

ఎవరి కర్మకు యోచింప నెవరు కర్త? 
కేకయాధీశు సత్చు[తి కేలు మోడ్చి 
బానిసగ చెట్లు పృధ్వివై బితుక గలదు? 

అసుపులను బాయు టుచిత మంచాత్మ దెలిపె, 7 

అనెడు కై కేయి పలుకుల కదరి పడుచు 
అవనిపలి - యంత కష్ట మేవుంచు నడుగ 

నిడుద నిట్టూర్ను. ఘటియించి నిముష మాగి 

చెప్పలేక చెప్పెడు నటు చెప్పె కై శె క bg 

వరము లొక రెర్ధిడ మున్ను నీ వడుగు మనిన 
యపుడు వలదని, నా డంటి యిపుడు నాకు 
వలయు నాలేండు వరములు _ వసుమనీశ 

అనుచు కై శియి తేతుపగా నవనిధవుడు ' 6 



అయో ధా కాండ 

బ్రంత భా గ్యానికా నిప్పు ఉింత యలుకః 

కోరు కొమ్ము దీర్తు నిదె నీ కోర్కె ననగ; 
ఆడి తప్పిన మీ యశ మంత రించు; 
కలుగు నపకీర్తి మీకని కైక పలుక, 

తరుణి! సందియ మేల? యీ తరణి వంళ్యు 

లాడి తప్పరు - 1పాంము కొన విడువ; 

అకివ; నా పున్నెముల పంట యైన-రాము 

నీ కోర్కె దీర్తు సత్యమ్ము గాను. 

అన్ మతమ్మును దీర్తు నట౦చు. విభుడు 

చేసిన-నది దిట్ట పరచి కె క 

ముడు రాజు ఇరికురుల్ కూర్చు చుండి 

ర్ 

వలపు దొలుశాడ చిలుకలా పలికి నిటుల 

బాస చేసిరి] నా దగు భయము వీడె; 

దళ కోటుల్కు పెనుండి దివిజు అల 
ద గ 

సాక్షులై విన_నాకోర్మె సఫలత గన 

విన్నవించెద నో రాజ! విశద మిపుడె 

అని పలికి శై క-దశరథ మనుజ విభుడు 

తన వశము రాగ_ముద్దుగా దనరి-పొగడి 

అని (పసన్నుని గావించి అలరు బోడి 

పాప మకి యయి భర్తతో పలికె నిటుల. 

దేప దానవ యుద్ధ మందీవు మున్ను 
స్యేవ బాణ హతిస్ మూర్చ దీరి-కడమ 
_పాణములతోడ గాసిల్లి పృథ్వి బడిన = 

నాడు నీ పాణముల్ నిల్చినాను కాదె? 

70 

గై 

72 

79 
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G0 రఘురామ రామాయణము 

చతురతను జూపి యానాటి జయమునందు 

పాలు గై కొని మురియు నా 

ఎడద సంతస మంది నన్నెంత గానా 

మెచ్చి రెండు వరంబుల నిచ్చి నావు. 

నా వట్టుదలకు 

నాడు వలదని యంిన్ని, నేడు నాకు. 
వలయు నా రెండు 'వరములు- వస్తువుతీ శ, 

వలసి నప్పుడే యడుగ్గుమో చెలియ యనుచు 

పలికి యుంటిరి అదియు జ్ఞాపకము లేదెః 

కైక యభిమత మీజేర్పుగా నృపుండు 

కోరు కొమ్మవె నా'రెండు కోరికలను 

సలుకులను దేసె లోలుక నా కలికి యంత 

రాజు నలరించి తన కోర్కెలను వచించె 

పట్టషుం గట్టవలయు నా భరతునకును; 

రాము వదునాలుగేడు లరణ్యములకు 

పంపవలె 'ముని వేషాన; వరము లివ్వి! 

అనిన రాజు నిర్విణ్లుడే యట్టి జూ చెం 

వరములా యవి? [ప్రళయాగ్ని భయద హేతు 
శరములా? భూ బిలము వీడి సత్వ మొప్ప 

పైకి వచ్చిన కాల సర్పముల జంట? 

కాలకూట విషాగ్ని వికార మేమొ? 

చేష్ట లుడిగి రా జేమిక చేయ వలనా 

పాలు 'హోవక శూన్య దృగ్వలయు డయ 

'వొంందలు నరికిన వృ క్షమ్ము విధము డ్ 

మనసు చెడి నేల గూల నా మానధనుడు. 

వశీ Sp 

17 

81 



అ మోధ్య్యాకాండ bl 

కొంత వడి కంత స్థిమితము కూర్చు కొంచు 

దీన మానసుడై యెద దిగులు దోప 

మతి చెడిన వాని గకి పీడ్యమాను డగుచు 
తల్లడిల్లెను వాపోయి దశరథుండు,. 82 

కెకయిటు కోరెనా లేక కలలు గనుచు 

నూరకయె భాంత మతిని నే నూహ చేయు 

చుంటి నా? యని యోచించి యుర్వి విభుడు 

అరసి _ చిత్త వి_భాంకి కాడని యెరింగి. 89 

రాజుగా భరతుని దేసి రాజము వనికి 

ముని కుమారుని రీతిని వనుపు మనుచు 

వరము లడిగికి వివి యేడీ వరము లితివ? 
మాతృ హృదయ వాత్సల్య మేమాయెనీలొ, 84 

ఏమి చెడుగు చేసెను నీకు రాము డతివ! 

నీకు _- నీనుతునకు కలనేనీ సెపుడు 
కీడు దలచెడి దుష్టుడు గాడతండు 
కరుణతో రాము గను, మది గాక వినుము. గ్ర 

రామ చం(దుని వీడి నే రమణి! క్షణము 

నిలువగా నోప; నియ్యది నిక్కువమ్ము! 

గాన దయదాల్సి నాపయి కరుణ జూపి 

నరము లుస సంహరింప వే వనిత యనుచు, 80 

పలు విధవ్ముల _బతిమా లు పతిని గాంచి 

సుంత యైనను కర. గని సుదతి = పైక; 

కఠిన పర్తననును రాజు గాంచి మిగుల 

శోక ఘూర్జిత హృయుడై శోభ లుడిగె, 87 



(కైనా రఘు రామ రామాయణం 

మాన్యుడు వశిష్టుడంవ నుమం|తు డంత 
నచటు దశరథు గొనిపోవ నరుగు దెంచి 

ఆడు పులి వాత బడు మగ లేడి పగిది 

శోక నిర్మగ్ను దశరధు జూచె నాడు 88 

తన్ను గాంచి మాటాడని దశరధేశ 

జూచి _ మాన్పడి = నిలుచుండ జూచి కైక 

వడి వడిగ నాతనింజేరి వసుధ పతి వి 

చారముంగూర్చి జెప్పె విస్పష్ట ఫణీతి 89 

రెండు వరములు. నాకు నీతండు జూడ 
మున్ను వాగ్దాన మొనరించె ముదితుడగుచు; 

వాని నిప్పుడు గోరితి _ గాని రాజు 

దీర్చ నోపక నీరితి దిగులు గొనెను. 90 

రాజు భరతుడు గావలె రాముడింక 

పదియు నాల్లేండ్లు ముని వృత్తి వనము లందు 
బతుక వలె నని నే గోర వాని దీర్చ; 
కొంప మువిగిన యుట్టుల కూల బడియె, ఫే 

ధర్మ మెరిగిన వారు సత్యమ్ము మించి 

ధర్మ మేదియు నీ భుషి దనర దనుచు 
పలుకుదురు; వేడు వేను నా వలయు వరము 
లడుగ _ ధర్మము మరచి యిట్లడరు. చుండి.  $9 

ఆడి శప్పని వానిగా నవని వతివ 
చేయ దలచిన రాముండు శీ్యఘ గతివి 
నార చీరలు ధరియించి నమ బుద్ది 
సిరుల త్యజియించి వనముల కరుగ వలయు 98 



అయోధ్యాకాండ 

అకట - కౌసల్య భయమున నవని ధవుడు 

రామునకు చెప్పలేక _ వైరాగ్య మొదవ 

దీనుడయి యుండె _ వరములు దీర్చ లేని 

నపయశ భయమ్ము లిపుడు తన్నా వరింప. 

అని వచించుచు మృదువుగా నంబుజా క్రి 

తన మనమున భావ మాతనికి దెలియ 

బలికి-రాముని కియ్యది దెలుపు మనియె 

జనులు మౌనులు మం|తులు వినెడు నటుల, 

కనుల (గమ్మిన నీరము కనుల డాగ 
మదిని రేగిన దుఃఖమ్ము మదివె యణగ 

మతివి హీనుని మాడి తా మరలి వచ్చి 

గెల్లరకు దెల్చె సంగతు లెల్ల నతడు 

కొనిన యంత వశిష్టాది మునులు జనులు 

సభ్యులును తల్లులును మంతి సత్తములును 

వారు వీరని లే దెల్లవార లపుడు 

చిత్తరువు లైరి యెనలేని చింత నొంది. 

రాము డొక్కడె చింతాఖి రతుడు గాక; 

ధిరుడై; న్యమతను గాంచి తెగువ జూపి 

గురు వశిష్టుని తల్లుల పుర జనాళి 

గనుచు; వినమితు డగుచు తాననియె నిట్లు. 

తం్మడి యానతి తలదాల్చి తత్క్షణమ్ము 
విపిన సీమకు నే ముని వేస మూని 

చనుటయి ధర్మమగునమ్మ సర్వ విధుల 

ధరణి నివకుల సక్రీర్తి వరలు నటుల. 

94 

96 
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64 రఘురావను రామా 

అని వచించుచు శోశాన మునిగి యున్న 

తల్లి కౌసల్య దెస జూచి తల్ల డిల్లి; 

యూరడిల జేయగా నెంచి _ యోర్చి కొంచు 

ననియె రాముండు జననితో; వినయ మలర, 

తల్లి? యిది తంత్ర యానతి; దాట నాక 

శక్య మోయమ్మ,_ యోచింప జగము నందు 

తండి యాజ్ఞలు వేర్చుుతా ధర్మ మగెడి 

బుధుల నుడులను గెరుగవే పూజ్యు రాల. 

తం|డి యానరి యిజినచో తనయులకును 
వసుధ, గోవధయును; మాతృ పధయులై న; 
ధర్మమే యగు _ పాపము దరికి రాదు; 
తం[డి యానతి సుతు శిరోధార్య నుమ్మ. 

తండి బాసలు దీర్చుటే ధర్మ మవని 

పెద్దలను ధిఃకరించుట పెద్ద తప్పు 

ధర్మ మందు7 జగము తధ్యమ్ము నిలుచు 

ధర్మ మాచరింప పురుషార్ధ మ్ము కాదె 

ధరణీప్రై రాజ్య కాంక్షిల  దవిలి నరులు 

ధర్మమును వీడి చరియింప దప్పు శాదె? 
పరము ధార్శికు లౌ రఘువంశ నృపులు 

ధర్మ భంగము చేయంగ దలప రెపుడు. 

తల్లి దం|డుల్ల యాజ్ఞలు ధర్మ విధులు 

సవ శిరో ధార్య ముల యైన; జనకు నాజ్ఞ 

మొదట పాటించి పాలించు టుత్త మోత్త “ 
మమ్మయిన ధర్మమని. యార్యు అనగ వినమె , 

ణము 

108 
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అయోధ్యాకాండ 

కాన నో యమ్మః నాయందు. కరుణ జూపి 
శోకమును వీడి; నాదగు శుభము నెంచి; 

అనుమతింపుము వనికేగ - యని కుమారు 
డనిన _ కౌసల్య రామున కనియె నిట్లు 106 

కొడుక! నీ తల్లి బహు పాపి= కడు యభాగ్య; 
కొనిచో నేల ఈ శిక్ష కలుగు వలయు? 

కొడుకులే లేని యా చింత కొంత మేలు 

నిన్ను విడనాడు కంటె; నే నేమనందు. 107 

నాయనా! నిన్ను నెడ బాసియీ యశేష 

భోగ భాగ్యము లే గతి పొంద గలను? 

నీకు లెనట్టి యూ సిరుల్ నాకు నేల? 

వనములకు నేను నీ వెంట వత్తు నన గ, 108 

ఏటి మాటలు తల్లి! యిదేటి తలపు? 

పతులు గల్లెడి సతు లెప్పు వారి వీడి 

సుతుల కడ జీవనము సేయ సుకృత మగునెః 

ధర్మ మంగీకరింపని కర్మ మదియ. 109 

లత్మణంని కోవ ము 
లక్ష్మణుడు తక్షణమె యన్న రాము గాంచి; 

కోప సంజని తారుణాక్షుండు నగుచు; 

గుండె రగిలించు సంక్షుబ్ధ కోప వహ్ని 

వెలికి గక్కుచు; నన్నతో పలికె నిటుల. 110 

ధర్మమని అన్న! పలుమార్లు తడవ నేల? 

జనహితుండును ధార్మికు డనఘ మతఠియు 

గుణ పిశిష్టుండు_ముద్దుల కొడుకు నిటుల 

వనములకు బంప_ధర్మ [పవర్త నమః. [111 
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ధూర్తు గతి సంచరించిన_దుష్షులెస 
పరమ నిందా స్వభాప భావకులు పైన 

వంద్యులే గాని పృధ్విలో వధ్యు లెపుడు 

గారు. తలి దండు? అరయ లక్ష్మణ యెరుంగు. 124 

శాంత మొక్కింత మదిగెంచి; క్షమ వహించి; 

తల్లి దం్యడుల గౌరన స్థాన మెంచి 

వారి సేవించి_ మురిపి౦చి_వారి యాజ్ఞ 

పాలనమె ధర్మ మనుచును పలికి నంత. పఫ్ 

లక్ష్మణుని కోపవహ్ని - శ్రీరాము శాంత 

వచన శీతల దారా [ప్రవాహ సేచ 

నమున చల్లార-ఆ నతాననుడు నగుచు 

సిగ్గు పడి అంజలిడి నిత్చె శిరము డించి. 126 

అంత రాముండు _ తల్లుల; నచట నున్న 

గురువులను గాంచి_జనముల గోడు మాన్ని; 

ఆజ్ఞ యిడి పంపుడని గోరి-ఆత్మ జనకు 

నాజ్జ పాలించుటకు సమాయ త్త పడుచు. 127 

అమ్మ-పదునాల్లు వత్సరాలనగ నెంత? 

చిటికలో పూర్తి యగునమ్మ చింత యేల! 
గడువు దీరిచి నీ పాదకమల సేవ 

నాచరింప గలాడ-నన్ననుపు మమ్మ, [150 

తల్లి! నా యెడబోటుకై. తగని దుఃఖ 

మున మునుంగుచు తం|డి వాపోవ_నతని 
ఆనతిని మీరి వాగ్దాన మాచరింప 

కుండు టాతని శెంత 'దుఃఖోదయంబా 2 | ma జరా 
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అనుచు _ పలికెడి రాము వాక్యములు నామె 

పొంగి ప్రవహించు నదివోలె _ పొరలు చున్న 

దుఃఖ మొక్కింత బిగబటి; దూర దృష్షి 
ట్ ళు 

మదిని వహియించి _ శాంఖించి _ కుదుట బడియె, 130 

అంత _ సితయు లక్ష్మణు డార్య! రామః 

ఈవు విడచిన సుఖము లవేల మాకు? 

వనములకు మేము నీతోడ వత్తు మనుచు 

పయన మయినార లడవికి - పట్టు బట్టిం 131 

ఇనకులుడు; కాదు కూడ దంచనుచు తుదకు 

“వల్ల యనె, వారి గొనిపోవ _ వసుధ యందు 

తాను జనించు హితువు దలచు కొనుచు 

ములక నవ్వును పెలయించె మోము దమ్మి. 192 

రాము డంతట - గురునకు పాంజ లించి; 

తల్లులకు ధైర్య మెసగంగ తగ వచించి; 

మం|తులకు తండి) సేమము మరల మరల 

నప్పగించుచుు (ప్రజలకు నంజలిం చి. 19 

కదలె నటనుండి కై కేయి సదనమునకు 
తం|డి యనుమతి _ కైక యాదరము వడయ; 
ధర్మ సంస్థావనమ్మె ప్రధాన మగుట 
ధర్మ దేవత _ రామావతార మూన, 134 

నార చీరలు దాల్చి; ఆననము నందు 

దైన్య మిను ముంతయును లేక _ దాశరధియు; 

లక్ష్మణుడు _ సీత తనపంట రా - నతండు 

బేరుకొగె కైక యిలు - పాదచారి యగుచు, 135 
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స్థాణువయి తీ|వ దుఃఖాన _ దవిలి నోట 

మాట మంతియు లేకుండ _ మహిని (వాలి 

దొరలు చున్నట్టి తన తండి నరసి _ రాము 

డతుల దుఃఖితు డయి బల్మె నతని తోడ. 136 

తండి?! (పాకృతుని వలె నీ తపన యేల? 

తప్పకయె దిర్తు మీ బాస ధర్మ విధి. య 

సాధ్య మైనను; మీకు నసత్య దోష 

మెలమి గలుగక వర్తింతు _ నే నటంచు, 19 

తం|డి పదముల 'కెరగి తాత్పర్య మెసగ 

ననుమతిని గోర; ఖిన్నుడై యవని ధవుడు 
ఉలుకు పలుకును లేక _ నిట్టార్చె! నంత 

న్మశధారల కనలేని వయ్య కనులు, 198 

ఇంతలో కైక యచ్చటి కీగుదెం చి; 

నీవు వని కేగు నందాక _ నీదు తండి 

పచ్చి నీరైన ముట్టడు; [పతిన బూనె; 
గాన కడువేగ నడవికి గదలు మనియొ. 139 

కైక యీరీతి దెల్చ్ప; నా క్షణము నందె 

రాము డత్రి సహజమ్ముగ _ రమణీ సీత 

లక్ష్మణుడు వెంట రాగ _ నరణ్యములకు 

పయన మాయెను; ధైర్య పర్వత మతంతడు. 140 

గురువులకు = పెద్దలకు _ మంత్రి) వరుల కెల్ల 

వందనము జేసి; కౌసల్య వర సుమిత్ర) 

పూర్ణ హృదయుల _ బహు ధర్మ పుణ్య మతుల 

'ఆళిషము అంది రధ మెక్కి రపుడు మువురు. - 141 
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రాజ వీధిని జనుచుండు రధము వెంట 

నంటి.రా బాల గోపాల మాక్షణాన 

రాము విడలేక దుఃథాబ్దిలో మునింగి 

గుండె లవియగ-తండోప తండములుగ, 142 

వారి వారించి; శ్రీరామ భ|[దుడంత 

కదలి సరియూ నదిని చేరె_రధము డిగ్గి 

పావహర మంచు-నదికిని (పణతు లిడుచు 
జలములను వారు శిరముల జల్లు కొనిరి. 1493 

పయనమై_గా9మ సీమల పధము వెంట 

జనుచు-వారల-దర్శించు జానపదుల 

కుశల మడుగుచు_సాగుచు. కోసలమ్ము 

వీడి “గంగ జేరిరి.రభువీరు అపుడు. 144 

అటుల పురినీడి యడవుల కరిగి నట్టి 

సూర్య కుల దీపకుల-కడు శోక మొప్ప 

నుది దలంచుచు. విడలేక మగిడిరంత 

చూర్చు ముది (గమ్ము కొనగ - నయోధ్య జనులు. 14 

రధము జను మార్గమున-దశరథుడు దృష్టి 

నట్టి నిలిపి_ చలించెడు నాత్మ తోడ; 

శోకమున నే్యతముల నీరు సుళ్లు దిరుగ 

ని త్తరవు వోలె నిల్చు ండె_చీష్ట లుడిగి. 146 

సతము హితుడయి _పూర్ణిమ చం|దు మాడి 

దనరు తనయుని పలుమార్లు దలచి దలచి 

తల్లి కౌసల్య-తనుపల్ల తల్ల “డల; శ 

శోష గొని_మూర్శ నందెను_కోభ దొరగి 147 
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మూర్చ మునిగిన కౌసల్య మాము గాంచి 

ఆపుకొన లేని దుఃఖాన_ఆ సుమిత 

కంట తడి పెట్టీ మిక్కిలి కలవరమున 

చెలగి శే శై త్యోపచా రముల్ చెసె నపుడు. 

గంగానది - గుహండు 
ఇచ్చట నయోధ్యలో విర్ర లిట్టులుండ 

నిర్వికార మనస్కులై _విఖిల జగతి 

వారి గొని యాడుచుండగా_.వారలచట 

దీర గంభీర రూపాల దేజరిలిరి. 

సకల లోక పావన మగు జలము లొప్ప 

విష్ణు పాదోద్భవమ్మయి-కెలసి పృధ్వి 

సాప కల్మష హరణ స్వభావ భావ 

మంగళ తరంగ యమయైనట్టి “గంగ గనిది. 

రాము పద పద్మ రేఖల |పభల తోడ; 

అతని మదివోలె-నిష్పంకమయి చెలంగు 

దేవతా నదీ తీరాన తేజరిల్లు 

శృంగి బేర పురమ్మును_ చేరనారు. 

అచటి (పకృ తి- -మనోహరమై శలిర్చ 

ముదముగొని లక్ష్మణునకు రాముండు నపుడు 

నాటి రేయి వసింపగా చోటటంచు 

నింగుదీ వృక్షమును జూపె-గాంగ తటిని, 

లక్ష్మణుని యాజ్ఞ. మేర_సారధియు నపుడు 
_. రధము నట నిల్చ-ధాముండు రధము డిగ్గి 

ఆలియును తమ్ము డును. గొల్వ నతుల బీజ; 
వృక్ష మూలాన తా వి|శమించు వేళ, 

రాయణం 

148 

14 
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సవిత పావనుడౌ _ రామభ దు డెలమి 

భార్యతో సోదరుని తోడ వనపధమ్ము 

వేరె నను వార్త దెలిసి; యా సీమలోని 

జనులు చేరిరి - శీ రామచం[దు జూడ. 

గుహుడనెడు-నొక్క బోయల కులము పెద్ద, 

ఉగ బలశాలి-సన్మార్లు _ డుత్తముండు; 

బంధు మి|తులతో గూడి పయన మగుచు 

చేరె నచటికి._రాము భజింప గోరి. 

గుహుని గని-రామ భ్యదుండు కూర్మి మీర 

అతుల సౌహార్లు డగుచు-స్వాగతము బలి 

ఆదరము దోప క్షేమమ్ము నడిగి_యతని 
గౌగిటం జేర్చి సం(పితి గౌరవించె. 

గుహుడు-తన్నయుడై _రాము కుళల మడిగి 

దశరధేశతని_రాణుల ధరణి జనుల 

కిమములు (పీతి [సశ్నించి _ చెప్పలేని 

యాడరము జూ పె-రామునీ యందునంత, 

తపసి రూపము దాల్చిన తరణి కులుని 
గాంచి _ వ్యధ జెంది _ దానికి కారణమ్ము 

నెరిగి థుఃఖాన హృదయము కరగి పోవ 

కడిగె కన్నీ టీతో-రాము శాళ్లు_గుహుడు. 

రామునిం గాంచి _- అఆ బోయ రాజ వరుడు 

కరములను వగూూడ్చి- రామః యీ ధరణి కీసై 

[పభుడ సెప్వుతు నంచర్హ్య పాద్య విధుల 

పూజ గావించి బలె సర్వులును వినగ. 

154 

197 
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159 



.74 రఘురావు రామాయణము 

ఏలుకొనుమ య్య-రామయ్యఃయీ పురమ్ము 

నీ పురమ్ముగ నెంచుచు-.నిర్మ లాత్మ:! 

నేను నావారు నీ వార సేనటంచు 

ఆదరము మీర నుడువుచు నంజలిం చె. 

పరమ నిర్మల మగు_గుహు భీ మురిసి 

చెలిమి దొలుకాడ-రాసుండు చెంతనున్న 

గుహుని ఓ'గియార గౌగిట గుచ్చి-రాలె 

అర్బ నయనాల అశు ముత్యాల మాల, 

పొసగు స్నిహమ్ముమదినిండ_ బోయ పెద 
తన గృహమునకు విచ్చేసి _ తగిన రీల 
నతిధి సత్కారమును గొను మని; వచింవ 
నిన కులేం్యదుడు-గుహునిలో నిట్టు లనియె, 

ఉల్లసము గల్గినది మాకు - ఓఉయిగుహుడ; 
నీ వొసంగు సపర్యల నియకి సలనః 

ధర్మ నియమాను ఐద్ధత తం|డి బాస 
దీర్చ సెంచి నడవులలో దిరుగు చుంటి, 

ఇదియు స్మద్వత మగుట-నే నిపుడు నిన్ను 
తృప్తి పరుప లేకుంటిని _ దృష్తి గనె 
నీదు వినయాన _ భ కివే_ నిర్మల "ముగు 
భవ దపార సాహృద్య సపర్య వలన. 

అనఘ! కడు డస్సియున్న మా అశ్వములకు 

ఘాస పానీయముల దృష్తి గలుగ జేయు; 
మదియె మా సీవగా నెంచి ఆత్మ తప్పి 

పొందుదుము మేము _ సంతృస్తి పొందు క మీవు, 

101 
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104 

165 
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మూగ జీవాలపై _ రామమూర్తి జూపు 

నాదరమ్మును గని; గుహు డమిత మైన 

సంతసమ్మ౦దె అశ్వ రక్షణము కొరకు 

తగిన వారల నియమించె _ చాశరధియు, 10 

ల కృ త్యాది యవసర రార్యములను 

"రపి; అక్ష+౯: ఉిడు నది నిరములను 
న్ 

[గ్రరి యుద పర్ణ తల్ప్చొన కొ లును దీం 

సరస ఫూ; షమూష్ణ నామిని సల్పు చుండ, lGr 

ధనువు దాలిచి తిరుగాడు తరుణమందు 

ఇబ్బుతమగు నా గోష్టి నిరువురుండ . [00 

చాల వెన అదా! చారు శీల 
నిదుర జ నా. a 

ba బిజు! సుఠుపారుడవు రాజభోగములను 

సతము సుఖియించు సురుచిర మతివీ _ నీవు; 
ఎవం _ మావారు గాచి యున్నాము _ గాన 

నిదుర గొను _ శ్రమ దీరగ; నీవు గూడ, 171 



{6 రఘురామ రామాయణము 

ఏ నెరుంగని వా వర్వె రీ వనాన 

లేరు _ భయ మిసు మంతయు లే డటంచు 
పలుకు గుహు గాంచి _ సామికి? వదితె గడ్డ 

ta 
ద స్వరుండయి కన్నీరు దాచుకొనుచు. 17 

అనఘుః నీ రక్షణము్మున నలరు మాకు 

భయ మొకింతయు లేదు _ పాచువయుతుండు 

ముజగమేల నరు డీ మూల పర 
జ ళ్ బి ళు 

తల్పమున నుండ; విశాగంలి తగుసె? నాకు. 17 స 

ఘన తపము చేత _ వివిధ యాగముల చేత 

దానముల చేత _ విమల మంత్రముల చేత; 

పొ ప్రడయె _ గాన యీ రామభ|దు డరయ 

తండి దశరథునకు పిీయతముడు చూడ. 174 
అవని రఘువంశ దీపకు డయిన నిట్టి 
తనయు డడవుల వెంబడి జనిన యంత; 

నిలచునే తండి) పాణము? నిలువ బోదు; 
దేహమును వీడు ననెడి సందేహ మబ్బు, 175 

అమల శుభ వాద్య ఘోషల ననవ రతము 

నృత్య గీతాది రవముల నివ్వటిలుచు 

మహిని దనరారు మా రాజ మందిరమ్ము 

పాడుబడి యుండు _ పురి మేను బాయు కతన. 170 

అయ్య! మాయమ్మ కౌసల్య యవని ధవుడు 
ప్రియము మాయందు పెద్దగా పెంచు కొన్న 
వాళు గావున _ నీ రేయి వారు మమ్ము 
గనక నెంతటి దుఃఖాన గనలు వారొ? lit 



అయో ధ్య్యాకా ౦త 

ఇట్టి ఘోర దుఃఖమ్ము వేధించు చుండ; 

మనము కార్చిచ్చుగా పెను మంట లెగయ; 

సమ్ముదమ్మున _ నే సెట్లు రొమ్ము పైన 

చేయి నిడు కొని _ సుఖ నిద చెందగలను, 178 

అరయ పదునాల్గు వత్సరా లడవులందు 

గడపి_ సేమమ్న్ముగా పురిం గాంచు నాడు 

తల్లులును_తం|[డి-|పాణాల దనరు నాడు 
aa) 

కాంక్ష es) నాడె సుఖ ని్యద _ నిపుడిడ? నయ గుణాథ్య. 1 

అనుచు-విపరీత దుఃఖము గనుచు-గుండె 

లవియ శోకించు నొమి[ఖి_అశు పూర్ణ 

నయనముల గాంచి గుహుడట నా్యత పడెడు 

సవుయమున నరుణ కిరణాల సంజ సొడమె 100 

భువన నుతు డంత ముల్కాంచి-భువన బంధు 

రాంతు లాకసమున నెల్ల గ9మ్ముటయును 

గాంచి-హొమి క్ర జూచి-వికాస మతిని 
పలిశె నీరిఖినినకుల తిలకు డపుడు 101 

కాకముఅ._కోకిలమ్ము ల_ కేకి గముల; 

కల కలము లభిల దిక్కులలము కొంచు 

భాగునకు స్వాగతముును_బలుకు చుండె 

బరగ యత్ని ౦పు_మిక-మన పయనమునకు 162 

అన్న కోరికలక్ష ణు జా గుహునకు 

దెలుప. దన షుంశి? పరులకు డెలిపె గుహుడు. 

యోగ్య మైనటి.రొంగొొత్త యోడ నొండు 
క్ ౮ 

గరము (పియమైన దాని_.నేర్చు రచినారు, 183 



78 రఘురామ రామాయుణము 

గుహుని యానతి_మంతు9లు కూర్మి మీర 

మహిత గంగను దాటగా విహిత మైన 

నావ నొక్కండు దెచ్చిరి నావికాళి; 

తెలిసి యది. రాముడు బయలుదేరె నంత. 

తడ వొకింతయు లేక తమ్ముడును తాను; 

ధనువులం దాల్చి పయనమై దరలి రపుడె 
జాహ్న విని జేర-వడి పొదచారు లగుచు; 

జనక సుత యును పను వెంట జనుచు నుండ 

రామః యికను నా కర్తవ్య మేమిటని-సు 

మంతు డడుగగ (బీతి నా మహివ సుతుడు; 
హస్తి హస్త సదృశమువై యహరహమ్ము 
నొప్పు దక్షిణ హస్తాన-నొనర బట్టీ. 

అనఘ! మను వంశజులకు నీ వరయ పరము 

మితు9డవు; నిన్ను బోలిన మితు9 లిలను 

దొరకుటయు దుర్ల భంబు_నీ దొడ్డతనము 

మరువ శక్యమె? ఎవ్వారు మరువ గలరు. 

తండి కడు వృద్దు డాతని తపన చెరిగి 

నట్టి మిత వరుండవు_నాత డిపుడు 
(పియ సుతుని బాసి-దుఃఖాన పి9దులు చుండు; 

నతని సేమము నొక్కింత యరయు మయ్య. 

కామ వశుడయి.కై కేయి పేమ ఘునిగి; 
మంచి చెడ్డల వేర్చాటు మదిని మరచి; 
అతుల దుఃఖ సాగరమున . అనవరతము 

దేలు నాతండి? నెటులై న దేర్చు మయ్య, 

కే సత 

1ఏఫ 

189 
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ధరణి-రాజులు_సర్వ స్వతంతు9 లగుట 
వారి యాజ్ఞాను బద్ధత వలయు_గాని 

తద్విమర్శయు మనకు నధర్మ మగును; 

ఆ్యగహాను( గహ సమర్భ_లార్య జనులు, 

రయముగా_నీవు_నిపుడె_పురమ్మునకును 
జని_వికలమశియును_వృద్ధు డనఘు _డెన; 

జనకు కని పెట్టు కొని_పరిచర్య సలిపి: 

కంటికిని రెప్ప వై_యుండ గలవు_పూజ, 

పురజనష్ము లు_జననియు_పాంగి పొరలు 

దుఃఖమున _త ల్లి చి కను_దూయ బట్ట 

వారి వారింప_యత్ని ౦వ వలయు నీవు 

తల్లి కనురూలత వహించి తనరు మయ్య 

వలు విధముల -నీరితి_వలికి_ప లికి; 

భ|దములు చెప్పి _శ్రీరామ భదు డప్పు 

డనఘ! బహుదూర మేతెంచి_ తార్య_ఇంక 
జనుము మము విడి_పురమున కనుచు దెలుప. 

ఆ సుమం తుడు_పాొంగు దుఃఖాతి రేక 

బాష్పములు-వరదలుగ_ప9వాహ మెత్త 

రామచం]దుడు లేని.యీ రథము గొనుచు; 

ఎట్లు పురమున కే నిప్పు డేగ గలను? 

రావు భ దుడు లేని యీ రథము గాంచి 

_పజలు దుఃఖ సంతప్ప్తులై_బాధ నొంది; 

నా మొగము వంక చూడరు; నన్ను దుష్ట 

భూత కునిగ-మహాపాపి గా.తలంతు9, 

190 
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రాము డేడని యిుడుగ_.నెనెమి బదులు 

ఫలుక గలనయ్యి? మన పుర [పజల తోడ, 

గాన నోదెవః డయజాల్ని కానలకుసు 

నన్ను నీవెంట గొనిపామ్ము_ అన్న యనుచు 

లా గా Ww” ఆ సుమంతుడు దెలుప, నయ్యివని పది_కు 

మారు డొత (4 భ కి_మధథి విశేష 

సంత సము జెంది_చిలునస్వు వింత గు ర్వ 

మధుర వాక్యము లలర రామయ్య పలికె. 

తండి దశరధు స్థిియు అంతరము కలచ 

ఓ సుమంత9!ః |వజా క్షేమ మొండు దలచి; 

వ్యాకులత వీడి పురికి నీ వరుగ వలయు! 

ననుచు_నోదార్చి _యాతని_ నంపి_పిదప. 

లక్ష్షణుడు_శానకిని నప రాము నాజ్ఞ 

నోడ సెక్కింప_రాముడు గూడ నపుడు 

చేయి నూపుచు. వీడ్కోలు చెప్పి; గుహున 

కనుమతి నిడి నావ పయి తా నధి వసించె. 

అలితో _ ననుజుని తోడ _ నలఘు యళశుతు 

పతిత పావని_గంగా (పవాహమునకు; 

అంజలించి ముందునకు బో ననుముతి నిడె 

నావికుల కంత శీ| ఘమా నావికులును. 

పడవ ముందుకు గంగలో గడపు వేళ 

వత్సముల బాయు గోవుల వలెను_జనులు 

మౌనమున_ దీర దుఃఖమ్ము మది పహించి; 

బాష్ప చారల “వీడ్కోలు- బలికి నారు. 

19 

199 
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పరమ పావని _ గంగా (ప్రవాహ మందు 

పడవ పోవుచు నుండగా _ పుడమి తనయ 

మౌనముగ (పార్థనము జేసె _ మనసు నందు 

భర్త సేమము గూర్చి - యాపగను మిగుల. 

రిగి వచ్చి నీపూజ కుంకు మాదు 

ల _ విభవంబుగా జేయ గలను; భగీర 

థీ మత ల్లి యనుచు - | మొక్కె!ధృుడ మనస్క,. 

అమె భ కీకి = _పీమకు _ నాత్మ యందు 
అణాల 

సాద మందుచు; శ్రీరామ మూర్తి యంత 

(పాంజలించెను _ గంగా భవాని కపుడు 

భ కి సొమిలి తోడను _ భార్య తోడ. 
అాజాప 

జబాహ్నవిని దాటి - తీరమ్ము జక్క _ జేరి 

సురల నొకసారి గంగను మది దలంచి 

వందనము జేసి _ యటు పైన ముందు శేగ 

ఇంచి నావికా బృ ందముస్ గాంచి _ పీతి, 

సెలవు లిడి వంపి _ ధనువులు చేత బూని 

జనపదపమ్ములు రేని యవ్వన సపసధముల,; 

ఇనది జను మధ నిడి రాజపుతు లిర్వు 

రడ వి [తోవల _ నడువగా దొడగి రపుడు. 

క్ష్శణుడు ముందు జనుచుండ _ రమణి సీత 

జ మరయగ నా రామభ్మదు డపుడు 

సనుక నడచుచు గనుచుండె వేయి కనుల; 

ఆపదలు చేర రాకుండ నమిత శి, 

£09 

m3 చై an 

£06 
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రాముడు భరద్వాజాశ్రావువు చేరుట 

అటుల పయనించి _ పయనించి - ఆమ్మ హాత్సు 

అరయ సంచారము లేని యడవి జొచ్చి 

సారి రట; పెద్దదగు నొక చెట్టు కడరు; 

వెగసువర కట గడువ భావించి నారు. £08 

ఆ వనస్పతి మూలాన; ననుజ విరచి 

తమ్ము మెత్తని వనపర్ణ తల్ప మందు 

శమ దొలగంగ పవళించె, రామవమూర్తి 

సీతతో గూడ నేమియు చింత తేక, £07 

తరణి పొడసూపకుండ; కృత్యముల దీర్చి 
పయన మొనరించి _ చీకటి పడక మున్నె 
గంగ యమునతో గలసెడు సంగ మమ్ము 

గలుగు స్థలము ప9యాగను గాంచినారు, £10 

శ్రైలజార్థ శరీరుడై చెలగు = వృషభ 
రాట్టురంగుని గాత9ంపు రహి వహించి 

కనుల విందయి; దఠ్మ్శించు జనుల కెల్ల 
అభీిమతము గూర్చు స్థలము (ప్రయాగ యనిన ell 

అచట, నధ్యర ధూమము లనల కేత 
నమ్ము లాకాశ మందు మేఘమ్ము ల ట్లు 
కానబడ; నాట్యములు సల్చు కాననంపు 

సెమ్మిగమి జూపె; రాముండు తమ్మునకును. 212 

ఆశమమ్మున; బుషులు నిత్యాగ్ని హోత 
ములను వెళ్ల జేయుచు మం(తములు పఠింఫ; 
వెద నాదము స్ఫుటముగా వినగ నాయె 
వినుచు రాముడు ముదమంది అనుజు కనియె, Rl 



అయా థధ్యాశాండ 

వినవె లక్ష్మణ! రీనుల విందు సేయు 

వేద నాదమ్ము లత్యంత విస్ఫృతమ్ము 

లగుచు వినుపించు చున్నవి; నరయ నిద్ది 

ముని మహశ్వరు నా శమష్ముని యెరుంగ, 

వివిధ తరులతా మయమయిః విందొనర్చు 

నిందు; మునివరు లెల్ల జితేం| ది యులయి; 

తపము లెనరించు చుం|దు సంతసము మీర 

లోక కళ్యాణ భావనా రూపు లగుచు, 

మోద మొన గూర్చు నిద్ది యమా ఘరిఖి 

పెంని ఖరద్వాజు నాశమ పుణ్య భూమి 

శీఘ9నుము శని గొల్చి యా శక అంది; 

ఉదయమున పోదమసన రాము డుత్సుకతను, 

భద) యసునల సంగమ | పాంఠత మందు; 

ర నల్లంత దూరాన వెలసి యున్న 

ఎని కుహోదయు నామమునకు వారు 

చిత్త సులరంగ శీ/ఘమే చేరి నారు. 

శిష్య గణ సేవితుండు; విశిష్టు; డనఘు; 

డశుల తపనిష్ట సర్వదా నలరు ఘనుడు; 

అక్ష సిద్ధుడు మూడు కాలముల గెరుగు 

వరుని భరద్య్వాజు దర్శించి! మోద మంది. 

పందనముులు సల్చిరి వారు _ బుషియు 

అర ౪ పొదా[దికపము)ల నలర జేసి 
నం tb Cp 

యోగ మారసి; సంపీ)8ి యోజ సలిపి 

పితృ సమాన వాత్సల్యము పీతి జూ పె, 

214 

219 

217 

218 
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వారి దివించి యా ఇరదాశిజ మౌని 

అశిధి సత్కార ఎమునరించి యూచరించి 

రామచందు?డు తనదు నరణ్యు గున 

చరిత మెతిగింపవ సమకట్టు తరుణ సుండు 

అన ఘః నిన్నె టుంగని వార లపని చెవలి? 

రాహముడవొ? గాక అతి నారాయణుదగాొా 

'నెలుగ కష్టము; సామాన 

నర్మ గర్భపుగా మౌని నాథు డనగ. 

సంతసము జెంది రాముడు సవినయసుున 

జనకు బాసను తలదాల్చి, పనుల నుండ 

వచ్చి నాడను - మాకిట వాస యోగ్య 

మైన సెలవును _ సెలవీయు డనిన మనియు. 

స్ 
టు వ్ ర్ధరాజముు సంగమ తీర్థ మరయ 

పావనమ్మగు నీ నేల భారతమున 
ఇట వసించుట మేలని యినకులునకు 

తేట తెల్ల ముగా - మౌని తెలియ బలి. 

వౌనివర!ః యిట మేమున్న - మా పురజన 

మెల్ల వచ్చును హోవుదు రెపుడు గూడ 
దాన కలుషితమై మీదు తపము సెడడె? 

అనుచు రాముండు దెలుప, నయ్యతశికరుండు. 

గూఢ మై యున్న - రాక్షస కుల వినాళ 

భావ సంస్ఫూర్తి_ రాముని భాష నుంట 

తెలిసి నటీ మహరి _ సందీ వ బుది బలమ గాఢ... 
చితీకూటా[ది వసతి సూచించె నపుడు. 

రామాయణం 

టకు 
ie, ఏ ఫెల్లో 
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ముని వరుని కోర్కె; రాము డయ్యనఘు నాశ 

మ మున_నాడు వసించి - దుర్మతులు వైన 
రాక్షసాళిని గూర్చి చర్చలను సల్చి 

వెగుటయు జూచి; యట నుండి పెశల సెంచి. 226 

సూర్య భగవాను డిల పొడ సూపకుండ 

కాల కృత్యముల్ సలిపి రాఘవుడు ముని వ 

రేణ్యు దర్శించి యాజ్ఞ (గ్రహించి సతియు 

తమ్ముడును వెంబడింపగ; తరలి పడ లె. ల్ గ న! 

అతుల కరుణా రసార్ద్రడౌ నమ్మునీశు 
దర్శనమ్మున తమజన్మ ధన్య మాయె 

నంచు మది నెంచి మౌని సూచించి నటుల 

చితకూటాది) వాసము చేర నెంచి 226 

అటపులను_ముండ్ల బాటల.-ననుసరించి 

వన విచి|త్రము లను గాంచి; దనిసి..మురిసి 

పరవశ మొ్మొందు సీతతో వనుల నడచి 

చేరు కొనినారు కాళింది తీరమునకు. 229 

అన్న యనుమతి _ సామికి) యప్పుడపుడె 
ఎంఠతు పెదురులతో _ తెప్ప నొండొనర్చి 

మధ్య పర్ణాసనంబొండు _ మహి సుతకయి 

అమథశ జేయగ నా రాము డతి ముదమున నీ పి) 

రెంతు చేతుల సీతను లేవనెత్తి 

తెప్ప నెక్కింప; రాముని తీరు గాంచి 

సిగు కన్నుల నిండ_నా సీత మదిని 

యేదొ తెలియని యానంద మినుమడిం చె. 291 



రఘురావు రాపషూయణం 

అగజుని పన్క్మ-_పష్షవము తా నధివించి 

అలి ఫయిుదమును -_ సంక్ష్యు మైన యట్టి 

అలలతో - నల్లిక్నూ “లమై చెలంగు 

నది జలంబుల _ సూమి[ 2 | నావ నడ పె, గగ 

పొంగి పొరలు తరంగాలు _ పూజ్య్యూలెన; 

జానకీ రామ సొమితి) జననుతులకు 
సదమలానంద మొదడవించు సరణి దోప, 

మంగళాలయ యమునా తరంగిణి యట, £9 

నావ జనుచుండ = భ ర్రీతో నాతి సీత 

పావనమైన యమునా [పవాహ మునకు; 

చేతులను మోడ్చి-భర్హకు క్రీమ మొదవ 

ఉయుమని మొక్కులిడుచుండె _ చిత్తమందు. “శీ 

తత్తరము లేక _ యానది నుత్తరించి; 
ఖీకరారణ్యమున; వారు ఖీ8కి లేక 

జనుచు_న్యగో9ధ వృక్షంబు గని మునీశు 
నానతియు జ్ఞప్తి రాగ నజ్జనక సుతయు.. 2 

భర్త యనుమతి _ నత్యంత భ క్రీ గలిగి; 
పాదపో_త్తము మనసార | పస్తుకించి; ' 
క్షేమముగ తా మయోధ్యను జేరునట్టుల . 
కరుణ దీవింపు మనీ _ నముస్కార.మిజెను.. £48 

శ్యామ నామకమైన వృక్షమున' కామె; 

(మొక్కి - వలగొని _ ప్రార్థించి_ముదము గాంచి; 
భర్త వెన్న టి రాగ నిర్భయము తోడ; 
నడువ దొడగెను. ఘోరమౌ నడవి యందు. 297 
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రాము _ డకి చతురోక్తుల_ రమణి సేత 
మనసు తేలిక పడగ వాకొనుచు_ చిత? 

ములను కథలుగ జెప్పుచు; ముందు కరిగి 

హోను సామ సంకలితమౌసీమ గాంచె Erg 

_ సోదరుని తోడ = పలికె నిడ్జి 

మున గ్ర “పెశ్శాలి వాల్మీకి ముని ప రేణ్యు 

నా్యశము ల మ్మిందు మంటి దర్శనటమ్మ్యునర్వి 

జనుట కర్తవ్య మని రాము_డనిన యంత. Zn 

వాట వాల్మికి మౌని పుణ్యాశమ మమ్ము 

pr 
gS చ్చ మునివరు నందు దర్శించి నారు, 

తైల వెది ముని సత్మృతు లొ సర్న, 

సరమ సంతుష హద్భయ భావనులు సె రి. £4() 
ట మం 

మౌని యాళీస్సులంది.లక్ష్మణుని తోడ; 

సీతతో పయాణించుచు శీ ఘ గతిని 
చిత కూటా|ది శిఖరమ్ము చేరి _వర్ష 

ta 

శాల నిర్మించు కొనిరి! వానంబు కొరకు, 241 

పకృతి సౌందర్య మరయుచు ౬ ప్రమద మమర 

జూనకీదేవియును _ రామచం[ద మూర్తి. 

ఎక్ష్యణుడు వ|జ కవచమై రక్షణ మిడ 

వన విహారులు వారు నిర్భయ .విధాన.  . 242 

దశరధుని నిర్యాణవఎ , 

అవనిజయు రామలక్ష్మణు లడవులందు 

ఇవ్వి ధంబున, కాలమ్ము సీడ్చుచుండ; 

పురమునందున దశరధ భూవిభుండు; 
శోక సంతప్త హదృ యుడైై; కోభలుడిగె. 249 

war 3 జూ ట్ర 
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రామః హారాము+ రామః హేరావము? యనుచు 

[పతిని ముషము రాముని సలువరించి 

రోజురోజుకు కీణించె రాజుమిగుల 

బహుళ పక్షపు శీతల భాను భంగి. 

ఓర్చు నశయించి కృ శియించి యొక్క నాడు 

దశరధావని పథి తీవ% తప్తుడగుళు 

_పొణ సముడై న రాముని పలికి పలికి 

కన్ను మూసెను రాణు లా్యాకంద పొంద, 

విగత జీవుని దశరథ విభు దలంచి 

రాణీ కౌసల్య స్మృతి దప్పె - రాజు పప 

సలు విధమ్ముల దుఃఖించి పలుకు లేక 

శవము కైవడి వడియుండె సతి సుమిత'. 

రాజు మరణింప కోసల రాజ్య మందు 
చీకటులు [గమ శోభ విశీర్ణ మయ్యె 

జనము అలతి తీవ దుఃఖాన మునిగి నారు 

మం|తులును గూడ శోక నిర్మగ్ను లై ర. 

మదిని కర్తవ్య మూహించి వ్యధలు వీడి 
మరఠి(తు లంత వశిష్టు నామం[తణమున 

నూతులుని యింట నున్నట్టి మాన్యగుణుని 

భరతు దోడ్తేర దూతల బంపివారు, 

భరతు డరుదెంచి జనకుని మరణ మెరిగి 
శోక సంతప్త హృదయుడై. శూన్య _ మైన 
పురము నరయుచు కై క మందిరము జేరి 
విగత జీవనుడై యున్న విభుని జూచె. 

తలో క 

స్స్స్ 

aN 

me = నాక 

EA 
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కలత చెలరేగ న శువుల్ కనుల జార 

గుండె చెరువయి తనువెల్ల నిండి పొరల 

ఉలుకు పలుకును లే కట్టె నిలచి పోయి 

బహుళ దుఃఖాబ్దీలో ముగ భరతుడపుడు 250 

ఎవ్వరిని పల్కురింప కా యినకులుండు 

తల్లి పజ్జను జేరెను త్వరిత గలిని 

అడిగె నామెను తండి? నిర్యాణ విషయ 

మంత శై కేయి యిటుదెళ్చె నాత్మజునకు £1 

తనయ! నీ మంచి గోరి _ ని తం (ది నాకు 

మున్ను వాగాన చెబునరించి యున్న చెండు 

వరపంంలను గోరితి నిపుడు _ వసుధ వతిగ 
ణా 

నిన్ను నొనరింప వనికి ని యన్న నంవ 2592 

అడి తప్పిన దోష మయ్యవని పక్షికి 
నంట కుండగ శ్రీరాము శడవి కరిగె 

జానకీ లక్ష్మణులు సహచరులు గాగ; 

నీడె పాంజాలు నీ తండి వృద్దుడగుట. నషి 

గతము మరచి హితమ్మును గాంచు మన్న 

మరణ మందెడి వారింక మరలి రారు 

మేది నీపతి వయి పుత౦ నాదు కోర్కె 

సఫల మునరింపు _ నామది సంతసిలగ £94 

అనడు కైకేయి మాటల కదరి పడుచు 

గుంతె వీలగ పలికె నో మొండి తల్లి 

పాప బుద్ధిని శ్రీ రామభదు) వనికి 

ననుపు నున నికు నోరెట్టులాడె నమ్మ! 255 
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అడవి పాలైన తనయుని విడువ లేక 
ఏడ్చి మరణించి యుండు నియ్యిన కులేం|దు 

డనుచు దోచుచు నున్నదో జనని _ రాము 

డనిన కడు కూర్మి గాడెమాయయ్యు శెపుడు 

జాపివై యిట్లు శ్రీరామభదు9 నడవి 
పాలుగా జేసి భర్త పా9ణాలు దీసి 

యేమి సుఖియింతు వమ్మ ? నాకేల సిరులు! 

యింత అపయశళ మెట్లు భశింతు నమ్మ, 

అందరిని జంపి భస్మ సింహాసనము 

గనుచు సంతృ సాందుమోూ కన్న తల్లి 

నేదు కడుపున బుష్టిన నేరమునకు 

పాపియైనాడు పృథ్విపై భరతు డిపుడు. 

తనయు డటు లూహ సేయని తపన మునుగ 
గనిన కై కేయి ధుఃఖాబ్బి సునిగి _ సుతున 

కెంతయో జెప్పె - వినకుండ చింత గనలి 

వినుతి వా తుండు భరతుడు వెడలె నపుడు, 

తల్లి కౌసల్య నరయగా తత్క్షణమ్ము. 

జనియె - భరతుని గాంచి కౌసల్య యపుడు 

నిండు మనముస కన్నీళ్లు నిండు కనుల 

కోక ముడుపుచు నోదార్చి సుతున కనియె. 

జరిగినది యేదియో మున్నె జరిగి పోయె 
జరుగ వలసిస దికపై న జరుపు మయ్య 

పూర్వ జన్మాన కౌసల్య పుణ్య మింతె 

వగవ నేల ధర్మము సలుపంగ వలదె. 

“ఫ్ 

ns mM 

ద్ర) 



అయోధ్యాకాండ 

మం(తులును బంధువులు మేనమామ _ ఆది 

పురజనులును వశిష్టుండు భరతు తోడ 

హితము భాషించి యూరార్చి పితరున కయి 

అంత్య కర్మలు జరిపించి రంత వారు, 262 

సకల శాస్తోచితముగ సంస్కార విధులు 
జరుపబడియెను (శద్దగా ధరణి పతికి 

శాగద్ద కర్మలు ముగియించి జనియె నంత 

రాము గొనిరాగ భరతు _ డరణ్య మునకు. £69 

వన్యములు ఈత తల్లులును మం|రఠి స _్రములును 

సకల వరివారములు వెంట జన _ భరతుడు 

అన్న పదముల పై వాలి -_ అమిత వినయ 

గుణము దీపింప రామున కనియె నిటుల £64 

అన్న ! యికలేడు ! మనతండి) _ అవని బాసి 
తనుసు విడనాడి నాకవర్తనుడు నయ 

కగుపు చెరవగు నన్న _ నా కన్న తల్లి 
కారణ మ్మింతకును - నన్ను కరుణ గనుము 269 

తండి నిర్యాణమును 'విని దాశరధులు 

అమిత మః థార్జ్ర హృదయులైై కుమిలి నారు, 

మదిని కోకించే సీతయు మామ గూర్చి. 

అశువులు రాల్చి నారంద రతని మృతికి 266 

నుని వశిష్టుని యనువముతి ఘనుడు రాము 

డనుజులను గూడి పర్వత మంత డిగ్గి 

త్వరగ భా గీరధింజేరి ధర్మ నిరతి 

ణి సలిలంబులం గృంకి పూజ్యుడైన 267 
ట్ 

91 
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తంశడికిని తర్పణము సల్బ దక్షిణా ఖి 

ముఖముగా తన్నది జలములు |గహించి 

తీవ దుఃఖాత్ముదై జగతివరుండు 

త౦[డి నంత నుద్దేశించి తగ వచించె, 

కితివ కులదీప _ పితృలోక గతుడొప న 

నీకు నేనిడు నట్టి యీ నిర్మలోద 

కమ్ము లక్షయమై యొప్పు గాఠత యనుచు 
© రా 

తనివి దోసిట జలవిసర్జన మొన లా, 
hie 

లో 
Che 

ఇటుల నుదక క్రియ యునర్చి ఇనరులుండు 

దర్భలందు పిండములిడి తండి దలచి 
అధిప యిపుడేనొసంగు పిణ్యాకములను 

(పి గైకొను మని (మొక్క పితరునకును 

ఆర్ష విధి పిండ దానము నాచరించి 

అశు పూరిత నయనుడై యా మహాత్ము 
డతుల దుఃఖొబ్ది కొట్టు మిట్టాడుచుండ 

జూచు వారును మునిగిరి శోక మందు 

దశరథుని రాణులందరు తతి క్షణంబ 

సుని వశిష్టుడు వారల ముందు నడువ 

చేరి రద్దేశమునకు విచింత్య మతుల 

రామచందుని జూచు నం|భము మెసంగ. 

తండి) కట దాశరథి చేత దత్త మైన 
నింగుదీ పిండముల జూచి నినకులేం్య దు 

మది దలంచుచు కౌసల్య మహిత దుఃఖ 

సంద9మున దోగి న(_శువుల్ జార్చి పలికె, 

the a ఛం 

Eb 
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అయో భ్యాకాండ 

చతురతను నాథ! మేదినీ చక మెల్ల 
భుజమున౦ దాల్చి ష్యడస భోజనముల 

సతము దృ పిలు నీవు యీ హితము కాని 

ఖభోజనమ్మున నెటు దృష్తి బొంది తంచు £14 

తీవ దుఃఖిత స్యాంతయై దిగులు గొన్న 

నామె నూరార్చిరి సపత్ను లంద రంత 

భోగములు వీడి యున్నట్టి బ్యుతు రాము 

కడకు గొంపోవ_నట సీత గాంచి_ యామె. £7 

ర్ట సుమ కోమలి పైన నీనొసట బిహ్మ 
[(వాసె గెందుల కే వనవాస దీక్ష? 

అనుచు సీతను రాముని గనుచు గనుచు 

ఆస్తకోలేని దుఃఖమ్ము నందుమునిగె. 276 

తల్లి యీవిధి దుఃఖ సంతప్త యగుట 

బాధ గలిగించె శ్రీరామభ దు నకును 

సోర్పు పహియిలఅచి తల్లిని నూరడించె 

నను నయ మ్మగు మాటల నాడి యాడి ల్ తా 

భరతు డంతట శ్రీరాము పజ్జ జేరి 

వ£క సో యన్న '_ నీవు రావయ్య పురికి 
అచట జనములు నీకయి నాతి పడుచు 

పేని యున్నారు హృడయాలు వేగు చుండ, 278 

నుహి యరాచక మాయెనో మాన్య చరిత 

దిక్కు లేని యట్టు లయోధ్యయు దీన దశల 

కాంళులుడిగియు. మహితమౌ కళలు వాసి 

గాలు , చున్న ద్యాకటిక శీకటుల నడుమ. 279 



94 రఘురామ రామాయణము 

“రాజు రాముడె _ వేరొక రాజు వలదు 

అతడు రాకున్న శూన్య మీ యవని” యనుచు 
పలుకు చున్నారు ఆర్హులై వజ లయోధ్య 

రమ్ము గైకొస్స్ను _ అన్న ! నీరాజ్యు రనును £60 

సేపు రాకున్న భరతుడు నిక్కువముగ 

కదల డిటనుండి యని పల్కు _ సదయ మధిని 

కొగిలించుక పెదవుల కదలి యాడు 

జూలక నవ్వుల రాసుండు పటకె నిటుల. Bl 

తమ్మ డా! యిట్లు యోజింవ దగదు మనకు 

ధర్మ నిరతుడు మన తండి) శశరథుండు 

ధరణి రక్షింప శాసించె భరత సుతుని 

వనుల వసియింప నన్నును బనిచెగాన 02 

దైవ సముడైన తండి వాగ్ధాన గౌర 

వంబు వహియించి ఆతని వాక్య తతిని 

తలను దాలిచి నడచుట ధర్మమగుట 

వన నివాసము, నాది-పాలనము నీది డర 

ఈవు కోరిన యటులనే నిపుడు పురికి 
రయమునన్ వచ్చి సుఖముగా రాజ్య వల 

వ్యర్థ మగు తండి వరము - నిరర్థ కమ్మ 

జనకు గౌరవము _ కుల ప్రశస్తి యజణగు 284 

ఇలను [పొాణులు రవి యుడయించి నంత 

ధనము నార్జించు కొరకు నాాతము వహింతు9 
రాతి యెనంత' కామేచ్చ లందు మునిగి 

సురత భోగాల కొరకయి పరితపిం|(తు 285 



అమో ధా్యాకాండ 

తలియగా నేర రాయువు డిన చినమ్ము 
సన్న గిలుచుండు నంచు విషయ విలసన 
భోగ మొక క్షణమే యనుచు _ పుడమి సొఖ్య 
భోగములు నిత శ్రములె? వెట్టి పూన్కి గాని. 

శాశ్వతమైన ధర్మ విశ్వాసము విడి 
మనుతులైై నీరి విడనాడ కూడడంచు 
వేద శాస్ట్ర పురాణాలు వెల్లఉింప 

తగము మన బోంట్లకును తప్పధర్శ విధులు. 

వసుభ తమ్ముడ! మనవంటి వారు గూడ 
re Cer + వ RD చయ క బొ)కృ తుల బలి సద్దర్మ పొలనమ్ము 

విస్మరింప క్షమింపరు విజ్ఞు లెపుడు 

గాన రా నయోధ్యకు రాజ్యకాంక్ష తోడ, 

రాజు లేకున్న రాజ్య మరాజక మగు 

వరన? దౌర్జ్ణన్యములు నేల పిబలు గాన 

ప%జలు రంజిల్లగా రా జ్యపాలనమ్ము 

సగతి గ్రైకొను మిది నాయభీష్ట మనఘ | 

న౦ం( శి వరమిచ్చె ముదితు డై; తల్లి శక 

కొరెిస్గా శ వానిని; కూర్చి దీర్చు 
డాధ్యతయు మనయందు సంభావ్య మయ్యె 

వంశ కీర్తికి మచ్చ తీవలదు మనము, 

అరయ వదునాల్లు వత్సరా లనగ నెంత? 

కాల గమనంబు చిటికెలో గదలి పోవు 

తండి బాసలు జెర వేరు తనయు లనెడి 
యశము దశరథ తనయుల కబ్బ వలయు, 

288 

289 

290 
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తల్లు లెల్లరు నిన్మెచ్చ ధరణి మురియ 

[పజల దనియించి మన పూర్వ పిభుల వోలె 

రాజ్యపాలన మొనరించి _ రాము మాట 

నవధరింసపుము చను మయోధ్యా పురమ్ము, 22 

ధర్మ విధులెల్ల స్ రీకి తమ్మునకును 
నయ విధమ్మున నెరిగించి న్యాయమూర్తి 

తల్లులకు మంతి గురువుల కెల్ల వినతి 

పూర్వుకము ధర్మ విషయము పూని పలికె, 29 శక 

అందరును రాము డెరిగించు ఆర్ష ధర్మ 

పద్దశిని విని తెలిసిన వారు గాన 

అవన తాననులయి దుఃఖ మందు మునిగి 

కారు కన్నీట ఖిన్నుల్లై నారువారు, £94 

వారిలో గల్లు దినత వనట మాన్చ 

పరమ ధర్మాత్ముడగు రామభ దు్రుడపుడు 

నిర్మ లాంతఃకరుణుడు ఎ సెనరు దోవ 

పలికె గెల్లరకును ధర్మ బద్ధ మతిని. డ్ 

దాన ధర్మాది వితములు తపము లరయు 

దేవణారాధనమ్ములు దీక్షలు కటి 
కోప వాసమ్ము లొనరించి కొమరుల గని 
- ars nA వాడ శి «nn 
పెంచి తల్లిదం1డు లవ్వారి పెద్ద ణయ, £96 

rr Ee wa! 

arene rr 

అష్ట కష్టాల కోర్తురు; అట్టి వారి 

శేమీ (వశకృతి 'యొనరె౦ివ' తము మనము 

వారు చేసి జఊస “దీర్చను కనీస 
'మటి గోజె('“దుఃథింప తగవె చెపుడి, £97 

ph nde ho 
Ww nts , 



అయోభథ్యాకాండ 

పరమ సంతోషుల్లై రాజ భక్తి గలిగి 
భరతు నామారు సేవించి; భవ్య శీల 
నంతుల్లై కోసలమునకు వన్నె దెచ్చి 
నుసలు డని జెప్పె రాముడు మనసు విపి. 298 

పాదుకా పుదానవు 

ఠీ వశిష్టుడు రాముని భావతద్ధి 

| సంకల విభవంబు సన్ను కించి 

కె నిగాఃారు వంశపు పద్ధతులను 

రిం వగ వల సిన అవ వసరమును. 299 

పరాయణా 1 రామభద) [| 

ధర్మ స సంబద్ధ మై సదా దనరు నీదు 

నిత్త నిర్ణయ మెవ్యారు చెరుపగలరు ? 

నసబార్తి దాల్చిన ధర్శంపు మూర్తి వీవు 300 
జో 

అరయ నిక్ష్వాకు వంశాన నంకు రించు 

పూర్వ జాడు సింహ పీఠము పొంద వలయు 
అంత అనుజన్ములై న వారంద రతని 

సతమ సేవించి మనుట ఆచార మనఘ, dl 

పం క్తిరథు జేకష్ణ సుతుడరై బరగి నివు 
తంది కాూసను నెరవేర్చు తలపు గలిగి 

ఘోర వనవాస దీక్షను “కోరు కొంచు 

ఖభరతునకు వీడితివి రాజ్యపాలనమ్ము 302 

బెచడగి యున్నడిది యైన - మేరు ధీర 

ధరణీ నిక్ష్వాకు వంశ పద్ధథి డలంచి 

ధర్మ సంరక్షణను సదా దలపునుంచి 

కంచి చెడులెంచి నామాట మదివహించి రిల 

97 
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నీదు పాదుకా ద్వయమును నీ వొసంగ 

వాని సింహాసనంబున భద్రము నిడి 

రాజ్య మేలు నీ పేర భరతుడు; నీవు 

వచ్చు నందాక _ వాగ్దాన ఫణితి చెడదు 

అని వశిష్టుడు వచియింప మునివ రేణ్యు 

సూచనము నొప్పిదమ్మ్శని_సూరిజనులు 

స9జలు వుం తులు గొనియాడి (పమునులగుచు 

సమ్వతిల జేసినారు కౌసల్య సుతుని. 

భరతు డంతట రాముని పొదు కలను 

రామ భదు?ని ముందిడ; రాము డపుడు 

పదము లందిడి యొసగిన భరతు డలరి 

పెన్ని ధిగ వాని గైకొరె | పణతు లిడుచు. 

పలికె భరతుడు శ్రీరామ భదు గాంచి 
మాట మేరకు జనుచుంటి _ మరలి నీవు 

గడువు దీరిన ఉత్తర క్షణము నందు 

రాని పక్షాన భరతుండు |బతకబోడు. 

రామునకు లేని సుఖములు రాజ పదవి 

భరతునకు నేల? వలదని పట్టు బట్టి 

పలుకు తమ్ముని మనసార ప"స్తు[ంచి 
అభయ మిడి గౌగిలించె నయ్యనఘుడతని. 

కౌగిలింపగ చెమరించుకండ్ల తోడ 

అన్న దెసగాంచి యత్యంత భిన్నుడగుచు 

జనకునిం బాయ లేని సూనుని విధాన 

తల్ల డిల్లుచు మరి బలై తరణి కులుడు. 
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అయో ధా కాండ 

ఇం|ద సమః నిన్ను సమయాంత మం దయోధ్య 
యందు గాననిచో మండు టగ్ని జొచ్చి 
పా9ణ ములు వీడుదును నాదు _వతిన ఇద్ది 

చం[ద సూర్యాగ్ను లెల్లరు సాక్షి గాగ, 310 

అసుచు దృథ భ_కీ నుడివెడు ననుజు గాంచి 

సురల నొక మారు కౌగిట తిరిగి చేర్చి 

అవని సంతసమంద మహానురాగ 

భరిత హృదయా౦త రంగుడై పలికె నిటుల all 

కె కేయి దొసగుల నవల బెట్టి 

సుునురాగమును జూప కుంటి వేని 

శస డగుడుసు నా చేత _ జనని సేవ 
తప్పకుమ ప్రి - నామాట దాట వలదు, 312 

రలు మంతులు తాపస వరులు మునులు 

౭ొమభ]దుని రాజ ధర్మమ్ము నింక 

భరతు నిష్కామ పావన వర్త నమ్ము 

వినుచె జేసిరి చేనో నోళ్ళ వేడ్క మీర. ఫి 

భరతు డప్పు డా రాముని పాదు కలను 

సకల గౌరవ రాజ లాంఛనము తోడ 

భద గజమున నిడుకొని జయలు వెడతె 

పఠిజనము గూడి సాకేత పురము జేర. 314 

ముని వశిష్టుడు సైనికుల్ మునులు జనులు 
తల్లు లాప్తులు తనవెంట తరలి రాగ. 

వేరు కొని నా డయోధ్యకు చెప్పరాని 

వేదవము తోడ భరతుండు విశ్వనుతుడు, 315 
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చందురుడు లేని గగనంపు చంద మగుచు 

నెల పలం బోయెడి అయోధ్య కలయంజూ చి 

కుమిలి యేడుచు నై కేయి కొమరు డపుడు 

వదనమున జార్చె _ వేడి వాష్పముల ధార, డే ప =p 

అందములు వాసి భాన్యమై అడరు చుండి 

బోసిగా చిన్న పోయిన సరము గాంచి 

నుండ లేనిట _ నిప్పురి నుండు టెట్లు 

అన్న రాముండు లేకుండ నని డలంచె, 217 

కటిక చీకటి మబ్బులు గ క్ష 
భోః 

రాతివలె నిది యున్నది రముణ వొ 18 
డి 

రాము డిట రేక నల ముగ రాజు తేని 

పర్వతపు గుహ మాదిరి పొడు బారి 
యున్న యిన్న గరము వర్ష సాలుకు సుఘ 

మటుల నేనాడు హర్షహు నసందవేయు ? సి [3 

అకట”! యీదుఃఖ మెటుల నే నిక భరింతు 

ననుచు మిక్కిలి చింకించి ఆర్మ హీన 
మెన దినమును బోలిన _ నపని నాధు 

డఠుగ కళవాడు తం|డిమందిరము వొచి. a= న్ నల. 

పలు విధము్ముల దుఃఖించి భరతు డపుడు 

తల్లులను, దీనులై యున్న గెల్ల జనుల 

నిజ నివాసమ్ములకు నంపి _ నియత మైన 

అన్న వనవాస దీక్షకు నడలి యడలి. హ్ Te po 



అయో ఖా గకాలిడ 

గురువులను బిల్చి తన తండి కోసలేశు 

డరిగె దివమునకును_రాము డడవి కేగె 

తపసియై యిపు డడవిగా తనరు పురిని 

నుండ లేననుచును భరతుండు దెలిపి, 

అన్న రాకను గోరుచు నన్ని విడచి 

మునియుకోతె నంది గామ మున వసింతు 

ననుచు దెలిపిన _ మంతు9లు ముని వశిష్టు 

డతని సోదర వాత్యల్య మళీ నుతింప 

అప్పజనములు సామంతు అఖిల మంతు9 

అమర బుషులును మునివరు లలరునటుల 

పాదుకల నవ్వు డా సీంహ భద పీధ్రి 

పైన నిడి. పాలనమ్ము భరతుడొనర్చ. 

[పజల _ మంతు9ల యనుమతి బడసి యంత 

కులపురోహితు హితమును కూర్మి వడసి 

రామునకు మారుగా కోసలమ్ము నేలె 

భరతు డంత నంది[[గామ వాసి యగుచు, 

రాపషుుడే స్య్వయముగ తమ రాజ్య మేలు 

నటుల సంతృప్తి గాంచి నా రచటి జనులు 

(పజల యభిమానముల గన్న [పభుపులెగద 

ధన్య చారి[తుల్లై భువి దనర గలరు, 

భరతు డటు బోవ బహు దుఃఖ భరిత మకిని 

కొంత చింకించి రాము డత్యంత శీ|ఘ 

మచటు వీడగ మది సెంచె _ నా|పదేశ 

మండరికి దెల్సె ననియెడు సండియమున 

లి2లె 

324 

రన్ఫ్ 

328 

101 
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చి|తకూటా ది వడి ఏడి చిరయళశునకు 

దండకావని కరిగెతు దలపు గలుగ 

అవని తనయయు హీమికీ) యనుసరింప 
పయన మాయెను దండకా వనమునకును. గి29 

వనము నందట్లు రామలక్ష్మణులు స్త్ర 

అరుగు చుండగ జూచిన నాటవికులు 

విర లీ శభ లక్షణో పేతు లిట్లు 

వనుల జరియింతు రేలని వగచి రెంతొ. 390 

కఠిన వనపథముల యందు కాలి నడక 

నిడుమలం బడి తవుతోడ నడచి వచ్చు 

జనక రాట్బు|తికకు పథ శమము వాయ 

మునుల కథలు చెప్పుచును రాముండు నడచె, ౫91 

అతి" వంినీందుి దర్శనవరా 

ఇలను పర మేష సంకల్ప బలము వలన 

తాపసో త్రము డా అతి) తపసి వెలసె 

సరమ పొవనుడొ రామభ దు డతని 

ఆశమము జేరె సతితోశ ననుజు తోడ. 192 

అతిముని గని వందన మాచరింప 

బుత వాత్సల్య యుతుడయి పొంగి యధిక 

మూదమును పొందె; నంత మహాదరమున 

వారి నాశీర్వదించె తపస్వి (పీతి. షరి 

సంయమీందు9డు రాముని సత్య దీక్ష 

మేలు మేలని పలుమార్లు మెచ్చు కొనుబు 

సద్గుణా! రామ; నీ దగు సచ్చరి|త 

పుణ్యదమ్మును సర్వోర్వి పూజ్యత మ్మా. do 
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అవని కంటక మైనట్టి అసుర సంఘ 

మంత మొందును గాక. సత్య వేతావ! 

సత్య ధర్యమ్ములు నహింస-జగతి. లోన 

నీదు కతమున స్థిరముగా నెగడు గాక, లిలిల్ 

అనుచు ముని బల్కు సం [పీతి వినుచు వారు 

వినయ వినమిత శీర్లులై విధి విధాన 

వందనం బాచరించిరి పరమ భ కి 

నంత అనసూయ సీతతో ననియె నిటుల. 506 

తల్లి! సితమ్మ! సుఖ సంపదలును వయసు 

అడవి పొాలయ్య నని చింత నంద వలదు 

సతికి పకితోడి వాసమే స్వర్గసీమ, 

అడవు లానంద సౌధ గృహాంతరములు, లల? 

కానల౦ దుండినను నిజకాంతు నెపుడు 

విడక సేవించి భర్తను వివిధ గతుల 

నలర జేయుట చూడగా అలనలకును 

నూరు కితువులు చేసిన తీరు కాదె? 398 

సశికి పతి గతి చూడగా సర్వ మతడె 

పకికి సకిమించు ఘనతఠ ఫలము తేదు. 

పూవులను వీడి యుండని తావి పగిది 

భాఠ్య భర్తను విడకులట భ్యదకరము. ర్య 

అనుచు _శద్దగా దెలుపుచు యవని సుతను 

గౌగిలిం జేర్చి ఆనసూయ గౌరవించి 

మంగళాశీస్సు లొసగుచు మాయ నట్టి 
వలువలను పూలు భూషణావళి నాసంగెం d49 
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అమితమౌ మోద ముప్పొంగ నవని సుతయు 

యినకులస్వాము లిరువురు మనము అలర 

అ|కతిమున్యాశ9మమ్మున నాదినమ్ము 

వేడ్క గడపిరి - నంతట వెగుటయును. 344 

సూర్యుడాకసమున కాంతి శోభనింవ 

కాల కృత్యాది సర్వాహ్న్కముల దీర్చి 

అతి) దంపతులకు భి నంజ లించి 

అనుమతిని గోరి రపుడు ప్రయాణమునకు BEM 

అత్రి దంపతు లాదిగా నఖిల మునులు 

కూర్మినాశీస్సు లిచ్చి వీడ్కోలొసంగ 
ముదము నందుచు వారలు మునుల చెజగి 

పయన మైనారు దండకా వనము జేర. 46 

ఇది శ్రీ గురునాధేశ్వర వరప్రసాద సహజ కవితా సంప ప 

కాశ్యవసగోత్ర పవిత) మావుడూరి వంశ పార్వతీ అనంతరామ 

పుత) బుధ జనవిడియ రఘురామ నామధేయ[పజీతంబై న 

రఘురామ రామాయణమును తేటగీతి కావ్యము 

నందు బాలకాండ సంపూర్ణము 
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రొఫుురాచు రాహాయుణవంం' 
అర ణఆరకెండ 

అరణ్యకారిత 

శ్రీపడధ్యాను డమలు డాశ్రిత జనాళి 
కొంగుబంగారమై వెలుగొంది నట్టి 

విమల చారిిత ! తెన్నేతీ విశ్వనాధః fA 
అవధరింపుము నాదు రామాయణ మ్ము 

బుంష్యాశివం సందర్శనము fe 
మ్మా 

దా 

ఆతి) మౌ నీం|దు దర్శించి ఆ నృపాల 

సుతులు జనకజా సహితుల్లై అతి గహనము 

దండకాటవి జొచ్చి యుద్దండు అగుచు 

నడువ దొడగిరి ఏ ధర్మయా క నైక వరులు, | 

శరభ శార్టూల సింహాది జంతు తతుల 

ఖీకరా రవములు కడు భీతి గొలుప 
థె ర్యమిసుమంత సడలని దాశరథులు 

కడు ముదంబున ముందుకు కదలు వెళ, 2 

కునుమ కోమలి జానకి కూర్మి దోవ 
పఠిని వెన్నంటి నాయాశ పడుచు నడువ 
గాంచి యావన వ వాసు లకాల మేఘ 

గణము మాదిరి రురిసిరి కనుల నీరు లె 

జానకిని గాంచి రాకబుండు _ జలజ నే(తు 

గాంచి సీతయు _ వారి లఅక్ష్మణు గాంచి 

దుఃఖమును హింది _ కనులందు దొరలు బాష్ప 

ములు “నుల (గమ్మి యణగార ముందు కరిగి, 4 
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తుచ్చమౌ కామ వాంఛల దోష మెరిగి 

రంభనే పొంద గోరితి రామభ దః 

వికృత రాక్షస రూపాన వెలయు మనుచు 

గనలి నస్ శపియించెను ధనదు డంత 17 

కలత జెందుచు నే నేడ్వ కరగి యతడు 

అదినారాయణుడు రాముడై జనించి 

బాపు నీశావ మందాక శాప బాధ 
ననుభ వింపును తప్పదంచనియె నాడు, 18 

నీక తమ్మున శాపము నేడు దీరె 
రామచం[ద ! గైకొమ్ము నా |వణతు లివి. 

జనెద నేనింక _ముందుకు జనిన మీర 
లరయ గలరయ్య శరభంగు నా్యాశవమసు్యు. "యా. జుతప్రైనో 

బ్రహ్మ విజ్ఞానమున సదా వరిథ విల్లు 
మౌనివరు దర్శనము చభమౌను మీకు, 
అనుచు నతి భక్తి తుంబురు డంజలించి 

యరిగె స్వర్గము చేరగా నమల మతిని.. వి 

ఇన కులీనుతు తనకార్య మివ్వ డిపుడె 
థరణి నారంభ మేరు నని దలచు కొనుచు 

భయము గనియున్న జనకజ పజ్జ నడచి 

చనియ శరభంగ మౌని యాకశ మము కడకు, క శృత్య శ్ 

శరభరిగ వాని 
శాంత చిత్తుడు ఘన తపఃశాలి మౌని 

అత్మ విజ్ఞాని దైవత ధాన్య పరుడు 

నయిన శరభంగు దర్శించి యమిత భ రీ 
శద్దతో నంజలిజెను కౌసల్య సుతుడు. డడ 
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సాదరామృత విమల వీక్షణము లలర 

వారి దీవించి ఆ శరభంగ మౌని 

అనియె శ్రీరాముతో రామః! వనుల మునులు 

కార రాక్షస బాధల కుములు చుండి. 

కారణ మున జన్మించి పకరుణ మూర్తిః 

నీ వెరుంగని దేమి? యీనిఖిల జగము 
రామ లీలా విలాసమై రహి వహించి 
ధర్మహీతమగు - హతమగు దనుజ కులము, 

స్వాగతము పల నిందుడు ఛ్వేక్ల మునకు 

నన్ను రమ్మని - యైనను నిన్ను జూడ 
వేచి యుంటిని _ కనులార జూచి నాడ 

సంతసము కల్లె నిక బోదు స్వర్గమునకు. 

రామ చం దుడు వీడ్మాల్ప బ)ిహ్మబుషియు 

సదమలానంద పులకిత స్వాంతుడ గుచు 

అపుడె యోగాగ్ని శిఖభలకు నాహుతి యయి 

స్వర్గ లోకప సై నకు జనె సంతసమున. 

అవ్వనమ్మున గల మును లసుర వీతతి 

కలుగ జేయుచు నున్నటి కష్టములను 

ముచ్చటించిన _ రాముండు' _ మొరటు దె ద త్య 

కులము నిర్తించి కుశ లము గూర్తు ననియె. 

మోద మొప్పార రాముని మునిజనమ్ము 
వినయ భాషల ఘే ముగా వినుతి జరి 

సాగ నంపిన నినకుల స్వామి 'యపుడు 

కదలి సయనించె నా దండకమును జేర. 

24 

దక్ 

26 
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ఘోర దైత్యుల పృధ్వి ప గూల్చ గలుగు 

విధము నాలోచనము చేసి వెడలు చుండ 
భర్త చేసిన (పకినకు భయము నంది 

అతి రహస్యముగా సీత అతని కనియె, పఫ్ 

కినుక బూని దనుజులతో నినకులేశ 1 

కారణము లేక రణముకై. కాలు దువ్వ 

ధర్మమా? జీవ హింసయు దశరథేశు 
నాత్మజులకు పాడి యగుసె?; నరయు మనిన, 1% 

కలికి 1 సామాన్య మానవ శాంత వోలె 

పలుకు చున్నావు వచ్చిన పనిని మరచి 

దుష్టజన శిక్ల ణమ్మును శిష్ట రక్ష 

మ్య కద రాజ వరుల ధర్మ మ్యులవని, =. 

పని ముగింపనిచో మన ఘనత యేమి? 

అనుచు రాముండు పలుకగా నవని జాత 

మాయ తొలగిన ధౌబుక పెను మాయ వోతై 

నర్మ గర్భముగా చిరు నవ్వు జిమ్మె ఫ్ 

మునుల మనముల దలచుచు ముందు కరిగి 

పకృతి రమ్యత గని మదం పడుచు వారు 

జనుచు నుండిరి నడచుచు వనుల నంత 

డయ్యుటయు వారు గళ మెండి డప్పిగొనిరి. 3] 

దగ్గరగ నున్న వాగున దప్పి దీర 
నీరములు గోలు చుండగా నోరు తెరచి 
మకర మొక్కటి వారల మట్టు బెట్ట 

మీద కురికిన రామ భూమీతు డపుడు. ? 
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తడబడక సాహసము మీర మడుగు జొచ్చి 
మకరమును జంప_నింగికి మకర మెగసి. 
ఫీకరాకృతి దాలిచి పృథ్వి పైన 
జనక సుత తీవ) భయ మందచచ్చి పడియె, లిఫ్ 

అంత వన మార్గమున వారలరుగు చుండ 

పరి సరమ్ముల మధు పుష్ప పఠిమళములు 

మనను నలరింప భీతిని మరచుటయును 
శాంతి యొక కొంత జేకూరె జనక జకును, sb 

మండ కర్ణ మునీం|దుని మహిమ దెల్పు 

కొలను పంచాపృరమ్మును కూర్మి నరసి 
ముని సుకీక్టుని దర్శించి ముందు కరిగి 
అరసి నారట వారగస్తాశమమ్ము. లి? 

అగన్త్యాశ వు సందర్శనవంం 

పులులతో మేకలును సింహములతొ కరులు 

హరిణములు వాని మధ్యను చిరుత పులులు 

అరమరిక లేక నట యాట లాడ గాంచి 

చాల సంతస మందెను జనకపు(తి లెరి 

శుక పికమ్ముల కలగాన కోభ లెసగ 

మధుర ఫల తరువులు బహు ముదము నిడగ 

అవల హోమాగ్ని గంధము అలరు వనము 

చేద ఘోషలు వీనుల విందు గూర్ప. = ఫి 

దరిశి అవ్వన వాటిని దాశరథుఆు 

కలిత తేజో విరాజి తానగ స్య మునిని 
బహుళ (పజ్ఞా దురంథరు _బహ్మతేజు 

దైత్య మద భంజనుని గాంచి తనిసి నారు. 40 
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శ9ద్ద మీర ప౦ణా మముల్ సలువ _ నంత 
ముదిత మానసు డైన 'నన్ముని వరుంతు 

శిరములను స్పృశియించి యాశీస్సు లొసగి 

అతిధి సతృతు లొనరించి ఆదరించే. 41 

అలసటలు దీర నా డినమ్మచట గడుప 

దలపు గలుగుట జానకీ దాశరధుల 

క్రొ మునీం| దుడు ఘనముగా నా [శమమున 

ఉచిత మర్యాదలను విందు లొనరవేసె, 42 

రాతి9 ి| శాంతి సమయాన రామ భదు? 

డవని సుత లక్ష్మణుల తోడ నా అగస్త్య 

ముని వరుని బహ్మ తేజము ఘనత శ్రి 

వీనులకు విందు గలుగగా విశద పరచె. 439 

ఇల పలుడు.వాతాప 

భువన హిత కాంక్ష నలరుచు పుణగతుల 

నిత్య తపమున సర్వము ని గహించి 

దనరు నిమ్మహా మహుని కతమునగాదె 
సిద్ధ ముని గౌరవమ్ము ప్రసిద్ధి నందె. శః 

మున్ను యివ్వనమున కడు మూర్థుమతులు 

కవట వృత్తి చరించు రాక్షసులు _ నిరు 

రన్న దమ్ములు మునుల నమాయకులను 

మోస వృ త్రిని చంపీ సమ్ముదము గనిరి. 43 

ఇల్వలుడు వాతాపి నా నిరు రసుర 

జనులు మున్యా్యశమ' [ప్రాంత వనములండు 

విప్ర రూపాల, స్వాధ్యాయ. వేదు అట్లు. 
వేద పారాయణంబుత వెలసి యుంచి). 46 
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శాంద్ద మని తాపసుల బిల్చి (శద మీర 
ధి థి 

మేష రూపుడౌ వాతాపి మెడను గోసి 

ఇల్వలుడు మాంసమును వండి బుషుల కిడును 

తృప్తి భుజియించి వారు సంతుష్టి నంద, 47 

ఆన్న “వాతాపి” రావయ్య యనుచు బిలుచు 

[శమము లేకుండ మేష రూపము ధరించి 
ఖలుడు వాతాపి నిశిత శృంగముల తోడ 

ముని వరుల యుదరములు చీల్చు కొనుచు వచ్చు 48 

తాపసులు మృతి నొంద గృధిముల పగిది 

దనుజులా కశేబరమును మనసు దిర 

తినుచును _ సంతృప్తి నఠిదుచు దినదినమ్ము 

బుషుల జంపుచు నిట సంచరించు చుండి. 49 

ఇవ్వి ధమ్ము న కొన్నేడు లేగినంత 

దేవ ముని పా9ర్థితుండయి దీప్తి జెంది 

ఈ అగస్త్య మహాముని యిచటీ కపుడు 

తాపసుల బాధలను దీర్ప తరలి వచ్చె. 50 

ఇల్వలుడ్లు పూర్వ పద్ధతి నీ మహాత్ము 
బా్రాహ్మణార్థ భోక్త గ గోర బహ్మ బుషియు 

“పల్లె” తునినంత థొల్లింటి వలెనె భోజ 

నమ్మి సంగియు “వాతాపి” రమ్మునుటయు. 51 

ముని వరుండ్లును మెల్లగా పొట్ట పైన 

చెత నిమురుచు “వాతాపి శీర్ణూ మనుచు 

పలుక - వాశళ్లాఫి జీర్ణమై బరగు కతన 

బయలు పెడలడు మేష రూపము తోడ. ఫ్ సై 
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ముని వరుండంత నిల్వలు మోము గాంచి 

రమీడ వాతాపి * యమలోక మేగె నెపుడొ. 

అనిన ఇల్వలు డుగుడైై యమ్మ హాతు 

చంపగా మీది కురికిన సమయ మందు. ఫ్ 

కీక్షమౌ | పేక్షణమ్ముఅ తీవి గతిని 
వోని బరికింప దందహ్య మాన దేహు 

డయ నసురుడు శుష్క తృణాభుడగుచు 

లోక హితమాయె _ మునుల చీకాకు లణగె. rn జభ 

నాది 'నుండియు యివ్య న వాటి యందు 

ఆ|శనుంబొండు నిర్మించి యతడు నిలువ 

అసుర బాధలు దీర; తాపసులు దీర 

తపము లొనరించి ముక్కులై థన్యులైరి. అన art 

ఇనకులుంశట్లు ముని కధ నెరుగ బలుక 

జానకీ లక్ష్మణు లెద నాశ్చర్య వడుచు. 

అంజలించి రగస్తునకాత్మ _ సంత 

వేకు వను దెల్పుచును గూసె కాకి గణము 5g 

మరు దినమ్మున నుదయాన మహిమ గల్లు 

దివ్య శస్తాస్ర తతులను _ తీ ప్తి మెరయు 
పరుష ఖడ్గము _ మంతి నిబద్ధ మైన 

వాని_మం|తాలతో నిడి మౌని యనియె, 57 

ముఖ్య చారితి ! దనుజ నిర్మూలనమ్ము 

వసుధ కావశ్య మివియు డివ్యాశష్ట్రతతులు 

మహిత పొటవ వైష్ణవ మంత యుక్త 

చటుల తేజో యుతమ్మైన శక్టు లివ్వి, ఫ్ 
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అనుచు దెలుప రాముశును *మహి[| పసాద” 

మనుచు నతిభ క్రి గైకొని నంజలిడచు 

భావి కార్య సాధనములు బహ్మ బుషి_యొ 

సంగి వీని నని కడు నుత్చాహ వడియె. 59 

అనఘ 1! గతరేయి నీ తపోవనము నందు 

నఠివతో తమ్ముతో సుఖ మంది నాడ ! 
పుణ్య ధనుడవు నీ పాద పూజ చేసి 
ధన్యతను గాంచి నాడ=నాతపము పండె, 60 

ఇంక మది భావి నూహించి శంక లేక 

రేను వసీయింప దగు _పౌంత మీ వనాన 

మూడు కాలము లెరిగిన ముని వరేణ్యః 

అనతిడు డని గోర నమ్మౌని వరుడు. bl 

ఒర ముహూ రము యోచించి యూహ నెరిగి 

గౌతమీ తటి వాస యోగ్యమ్ము _ నందు 

పంచవటి పుణ్య దేశమా పంచ వటిని 

జలము ఫలములు దొరకు పుష్కలము గాను, 62 

వాస యోగ్యంబ ఆ పంచవటి కుమార ! 

అరయ పడునాల్లు వత్సరాలందు నపుడె 

(డచి పోయె పదే శ్లిలక గడుపు కోల 

మడుగసీపంచపటి యందు గడుప శుభము. 63 

అనుచు ముని బల్కు రాముండు హర్ష మొంది 
జానకీ లక్ష్మణుల తోడ మౌని జనవ 

తంసునకు మొక్కి యాన తత్పరుడు నగ్గుచు 
ఆ | శమము వీడి ముందున కరిగి వారు. 64 
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ముని వచించిన విధముగ జనుచు బహుళ 

వృక్ష సంతాన సౌందర్య వివళు లగుచు 

వన విలాసము వర్ణించు కొనుచు నంత 

చేరినారు గోదాపరీ తీర మపుడు. 65 

పంచ వట తరుచ్చాయలు ప౦బలి యున్న 

పంచవటి గాంచి యనుహలు వాస మంచు 

సమ తలమ్మున నొక పర్ణశాల నపుడు 

రచన' సేయ లఅక్ష్యృణు గోర నామ విభుడు. bb 

అన్న యాని తలదాల్రి యా సుమి్యిత 

సూలఠి నిర్మించె సి సాందర్య శోభ లొప్ప 

అన్న వదినెల కనుకూలమౌ విధాన 

సన్ను తంబగు నొక పర్ణశాల నచట. [i హు వాక 

అంద మింపొంద ననుకూల మైన రీతి 

డనతు పర్ణశాలను గాంచి జనక తనయ 

మిధిల యంద యోధ్యను గల మేడ లన్ని 
మరచె నాక్కింత తడవు మైమరచి గనుచుః గి 

చూడ నద్భుతమై బహు చోద్య మిడుచు 

నలళు తత్నర్ణశాల రామయ్య గాంచి 

కరము ముధషుంది తమ్ముని గౌగిలించి 
గౌరవించెను-| పేమ వీక్షణము బరపి. 69 

విభుని చెంత వసించుటే విధి యటంచు 

వెడ్మ మది సెంచ్లు వై దేహి విసిన సీమ 

నందదోద్దా న మని యెంచి _ తెంద మందు 
సదమ అలానంటమును బొందు సంతతమ్ము. 70 
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అరయ సుందర మైన నయ్యాకు టిల్లై 

రాజ వై భవవముల జిమ్ము రమ్యమైన 

చలువ రాళ్ళను పొదిగిన సౌధ మంచు 

డెండమున నెంచి పరవశ మందు సిత, 71 

శ్రీకరమ్మైన గోదావరి జలాలు 

పరిసరమ్ముల గల వుష్ప ఫల వనాలు 

వన్య జలపక్షి సంతతుల్ _వన మృగాలు 

హృదయ: మోద మొసంగు నా ముదిత కెపుడు 7 

(పకి దినమ్మును మరదితో భర్త.తోడ 

దివ్య గోదావరి నది తీర వన _ వి 

హార మొనరించుటకు బోవు నవనిజాత 

పకృతి సౌందర్య మట గని పరవశించు. 73 

వినయమున లక్ష్మణుడు సిత మనసు దెలిసి 

వలయు పూవులు ఫలములు వనము నుండి 

తెచ్చి యిచ్చుచు నుండును దిన దినమ్ము 

తల్లికిని సేవ లొనరించు తనయు డటుల, 74 

పవలు రేలును (శద్ధయు భీ గదుర 

గొలుచు సౌమితి9 సేవల దలచు కొనుచు 

గడ పెకాలము రాము-డా కాననమున 

థర్మ నంజద్ద చిత్త తత్పరుడు నగుచు. 75 

కోరు నట్టి భోజ్యములను గూర్చు చుండి 

భ_క్రి యుప్పాంగ నేమరు పాటు లేక 
అన్న వదివెల లక్ష్మణు డరయు చుండ. 

కాల మేగెడి సుఖముగా కాననముల. 76 
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శూర్పణఖ 

అంత నొకనాడు సీతతో నవని విభుడు 
పర్ణశాలను గూర్చు0డి భ్యదముగను 

జరిగినవి చర్చ గావించు సమయ మందు 
పరుగునను వచ్చె నటకు రావణుని భగిని. ~ i అశ 

చాటుగా నిల్చి రాముని చక్కదనము 

గాంచి యబ్బురంబంది రాక్షసియు నచట 

చక్కనౌ చుక్కగా మారి సమయ మరసి 

వలపు లొలుకుచు రాముని వద్ద చేరె. 78 

వచ్చి రాముని యందమ్ము మెచ్చి _ మిగుల 

ననుచితమ్మగు పేమ భాషణము లొప్ప 

నతి జుగుప్సా కరమ్మగు నట్టి రీతి 
పలికె రాముని గాంచి యా పడతి యిటుల, 79 

చూడగా రామ 1 నీవకి సుందరుడవు 

మన్మధుని గెల్వగా దగు మధుర మూర్తి 
వగుదు _ బ్రహ్మకు బుద్ది లెడనగ వలయు ధ 
కానిచో నీమెయా తగు కాంత నీకు. fh 

వయను కాడవు - నీవిట్లు వల్కలాజి 
నముల దాల్చియు నీ కాననముల యందు 
మౌని రూవమ్ము ధరియిఠిచి-దీనుశో వయి 
దిరుగగా కారణమేమి తెలియజెపును, గ్ర 

అనిన రాముండు నసురతో ననియె నపుడు 
పడతి 1సాకేత మేలెడి ప్రభు వరుండు 
దశరధుడు నాకు జనకు డీ తరుణి సీత 
అమిత |పేమాను రాగ నా కయిన భార్య, 82 



కర జ్యకాంథ 

రాముడందురు నన్ను.ఓ రమణి ! యితడు 

సర్వ శుభలక్షణా యుత సన్నుతుండు 
సకల సద్గుణ రాశి లక్ష్మణుడు. పేరు 

అనుజు డీతడు నాకు పిియాతి పి9యుడు, 

తండి చేసిన బాసలు ధర్మ నిరతి 
శిరమునం దాల్చి సెరవేఠర్ప డిరుగుచుంటి 

వనములందున - నింక నీ ఘన చరిత్ర 
వనిత యెరిగింపు మన నామె యనియె.నిట్లు. 

ఫకరాకారు డఖిల లోకైక వీరు 

డసుర పకి రావణుండు అంకాధి పుండు 

మూడు జగముల శాసించు ముఖ్యు డమర 

పూజితుడు = బుద్ధిబలు డుగ భుజ బలు౦డు 

రాక్షసుల కెల్ల సామాిట్టు రాపణుండ' 

సురగణము తెల్ల నాతని చుట్టు జేరి 

దాస్య మొసరించు చుండు, నా దైత్య వరుని 

అనుగు చెల్లెలిన్ _ నన్ను శూర్భణఖ యం|డు, 

దాపగా నేల ? ఓఠాజ ! దగిలె నిపుడు. 

నా మనమ్మది నీ యందు _ పేమ యనగ 

నిదియె కాబోలు 1 గాకున్న నింత. గాఢ 

హృదయ సంస క్రి చెలరేగి యమేచునయ్య. 

నీదు లావణ్యము వయస్సు నీడు సాగను 
గాంచి, నంతసె నిను పొంద కాంక్ష కలిగె 

శ్రామశకేళికి నావలటి కాంత _ రసిక ! 

దొరక బోడదెందు నీకు నిద్ధరణి యందు. 

83 

84 

86 

87 

88 
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కాన జాగేల ? యో వన్నెకాడ ! నేడు 

కరుణ నన్నేలి పూవిలుకాని పతల 

దగిలి పొగులుచు సున్నట్టి తరుణి నన్ను 

గావగా నీదు ధర్మమ్ము కాదె రాజ 1 89 

అడ్డ మై యుండి రాలియు ననుజు డనుచు 

చింత పడకయ్య వారల చిటికె లోన 

నంత మొందించి తొలగింతు నయ్య నేను 

హాయిగా స్వేచ్చ గ్యారాగదోయి నిప్పు, గి 

అనెడు రక్కసి పల్కుల నినకులుండు 

వినును వచియించె లో నువ్వు కొనుచు నపును 

భార్య గలిగిన నను గోర భావ్య మగుణ ః 

తగిన జోడగు నీకు నా తమ్ము డడుగొ ! A} 

భార్య యుండియు_దరి లేని బవ్మ చారి 

లక్ష్మణుడు సర్వ సౌభాగ్య లక్షణుండు 

నీకు దగువాతు నెయ్య ము నేర్పు వాడు 

అతని దరికేగ కీర నీ యభిమతమ్ము. 92 

అనుర శామిని శృంగార మభినయించి 

లక్ష్మణుని జేరి కులుకు నేతముల శోడ 

ఓరగా జూచుచును పియమార _ మరులు 

గొలుపు భాషల కులుక్షుచు బలికె నిటుల, 1 

నలపు దేనెలు జాల్వారు వనజ మేను 

మధుర మధువును |గోలెడు మధుప మీవు 

లీల మన్మధ సామాజ్య మేల రమ్ము 

పలచి వచ్చిన వయ స్టైస వనిత ననియె. §4 



అరణ్యకాండ 

ఆమె దెస గాంచి లక్ష్మణు డనియె నిటుల 

మున్ను  కామించికివిగ మా యన్న నతివ 

వదినె వగుదువు నిను గోర వరుస దప్పు 

కాన నీవు నాయందున కాంక్ష విడుము. 

లక్ష్మణుండటు బల్ముగా రాక్షసియును 

మిగుల గోపించి-అడ్డు భూమిజ యటంచు 

మది దలంచుచు శీఘమా మగువ (మింగ 

లంఘనము సేయ-గోపించి లక్ష్మణుండు, 

రాము నను మతి తోడ నా రమణీ -_ ముక్కు 

చెవులు- తెగగోసి గద్దించి చేత బెట్ట, 

శృంగ భంగము నంది యారితి నామె 

బొబ్బలిడుచు మిన్నదరగ పోయి పోయి. 

వికృత రూపాన ఖరు దరి వేగ జేరి 

సిగ్గు బరువున తలదించి చెప్పె. తనకు 

వికృత రూపము కలిగిన విధము నపుడు 

భంగ పడినట్టి రాక్షసి బావురనుచు. 

అరయ నా చుప్పనాక సోదరుడు ఖరుడు 

రదిన చిత్తుడు_జన భయంకరుడు-జడడు 

కృద్దుడయి పల్కె నరులకు బుద్ధి చెప్పి 

మగువ ! చల్లారు నీ యవమాన మనుచు. 

అమె నూరార్చి పదునల్వు రత్రి బలాథఢ్య్యు 

లైన దనుజుల బు త్తెంచె నా నరాధ 

ములను బరిమారిి రండని_మోహరషున 

రామ బాణాగ్ని హతులై రి రాక్షసులును. 
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అరసి విషయము కుపితాత్ము డగుచు ఖరుడు 

పదియు నాలుగు వేల కాల్బలము గొనుచు 

రామ చ౦దునితో తీవ రణ మొనర్చ 

వేగ చనుదెంచె _ కర్మము వేగిరింప, 

అవనిజాతకు నండగా ననుజు నునిచి 

దాకె వారల రాముండు తత్ క్షణము 

పసుల యెద ఇలకొన్న తాప మడప 

సంహార మొనరింప దొడగె నపుడు. 

బాణ వర్షము గురియ-త ణ్వ్చా టవమున 

కాగగా లేక ఖర దూషణాది రాక్ష 

సాళి సరము కుప్పగా నవని | వాలి 

కూలిరి ఘున తాళ తరులు గూలి నటుల, 

అతుల భుజ బల సంపన్ను లౌ ఖరాది 

దనుజులును గజ తురగ రథాది బలము 

లన్ని మసి యయ రామ బాణాగ్ని సోకి 

ఖరఖరుడు సోకగా వుంచు కరగి నటుల, 

అసుడకంపను డను రాక్షసాధ ముండు 

చాపు తప్పి తా శావణు సభను జేరి 

రాముని పరాక9ివామ్ము ఖరాది దనుజు 
లంత మగుటయు గెరిగింప ననిమిషూరి. 

కోంధ ఘూర్ణిత గయనంపు గొనల ర క్త 

కాంతు లుజ్యలమై భయంకరము గాగ 

ధీర గంభీర వాక్కుల దిశలు జెదర 
గర్జనము చేసె ప9ళయ మెఘమ్ము కరణి. 

[101 

102 

14 

అకంపనుడు రావణుని నభ జేరుట 

1S 



అరణ్యకాండ 

ఆల్బులగు మానవాధము అరయ జృ్బ౦ఖి 

తాత్ఫు లయి రావణుని సిన నవని గూల్చ 

నెంత దైర్యము? ఇపుడె నేనేగి రాము 

పొంక మణతును - తీ_వమౌ పోరు సలిపి. 

అనుచు గచ్చింప నా యకంపనుడు నపుడు 

దనుజ విభు గాంచి పల్మె నో దానవేం|ద ! 

సమయ మెరుగగ వలయు నీ శ క్రి మిగుల 

గొప్పదే యైన రాముని గుణము వినుము. 

మేటి విలుకాడు దివ్వు డ మయ బలుడు 

విమల దివ్యాస్త్ర యుతు డతి వి|కముండు 

వినుము ; రాము డ సామాన్య వీరు డతని 

ఇడిరి గెల్వ సాధ్యంబు గాదది నిజమ్ము. 

అతని తమ్ముడు లక్ష్మణు డరి చతురుడు 

యుద విద్యల బహు మేటి యున్న తుండు 
ధి 

రాజి తాతుల ఘన బల రమ్య ముఖుడు 

ఆన్న కుందోడుగా నుండు ననిశ మతడు. 

వాస వాదుల కైన నవధ్యు లగుదు 

రరయగా రామ లక్ష్మణ లమిత తేజు 

యట్టి వారి నుపాయాన బట్టి వలయు 

సాహసము చాల డిటువంది సమయ మందు. 

రామునిం దెబ్బ తీసి విరాగి జేసి 

ఆతడు తనయంత దానెగా నవని |దెళ్లు 

కవటమైన యుపాయమ్ము కలదు వినుము 
అనుచు వచియింను నంతలో నచటి కపుడు. 
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108 
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{11 

112 



124 రఘురామ రామాయణం 

గుండెలను బాదుకొనుచును కొండ పోతె 

సక రూడాన దుఃఖాన వెక్కి ఎక్కి 

రమును గ్భక్కు చున్న ట్టి పార్వణ ఇయు 

అన్న దరి జేరి తన కథ విన్న నిం, 118 

కధను సాంతము విని దశకంఠ దమిత 

బాధ నందుచు నుగుోడై [పబలు చుండ 

అతని కోప దావాగ్నికి ఆజ్య వృష్టి 

యనగ లెని పోనివి జెప్పె నన్న కామె, 11త్నీ 

శూర్పణఖ సీతసం పెర్టించుట 
అన్న ఆ రామ పత్ని సీతమ్మ యంద 

నువని జెందును గాన మయ్యినిమివా 

గరుడ గంధర్వ సిద్ధ లోకముల యందు 
ఆమె సాందర్య మశతిలోక మై వెలుంగు. 11 శ 

మెరపు దీవల గికురించు సుని కాంతి 

వాలుగల సౌరు కాల్టన్ను వె వాలు కనులు 

ముగ్గ మోహన వదనమ్ము మురువు లొలుకు 

రమణి సీతమ్మ యొక అపరంజి నీ 110 

ఘోర వనముల దిరుగుచు కూరగాయ 

లారగించెడి నరున కీ యతివ దగద 

టంచు మదిసెంచి నీకైన మంచి దనుచు 
దలచి యశ్నెంప _నిస్థితి దాపురించె. 117 

నా పియత్న ము దెలిసిన నరులు నన్ను 
పకి ఘటించుచు కోపించి ప్రబలి _ ఎంత 

మొత్తుకొనుచున్న వినక నా ముక్కు _ చెవులు 
గోసి పోదోలి నారతి కూర బుద్ది. 116 



_ అరణ్యకారిత 

పంపి యుంటిని ఖరుడాది పదియు నాల్లు 

వేల దనుజుల _ నరు డవలీల వారి 

చీల్చి చెండాడి యొకడె నిరించె_ననిని, 
రాము డాలీల నిరుపమ సము డన్న ! 119 

అసుర జాతికి నపకారి యైన వాని 

సతిని చెరబట్టి దెచ్చిన చాలు నన్న EE 

అతడు విరహాగ్ని కృ శియించి అతివ కొరకు 

మరిగి నశియించు; వినుము _ నా మాట నన్న : 150 

మడను నారవ ములికియై మహి చెలంగు 
వసుధ సుత సోయగము గన్న _ వదల వన్న ! 
అట్టి అతిలోక సుందరి యసుర విభుని 
బాహు వల్లరిలో జొక్కి బితుక వలయు, 121 

శశిని వీడక యుండెడి చం|దిక వలే 
కాయమును బాయకుండని ఛాయ కరణి 
తరుణ పుష్పము వీడని తావి పగిది 
భర్త గెడబాయ దెప్పుడా పద్మగంధి. 122 

ధరణీ చెవ్వడా జానకీ తన్ని బొంది 

సతము సుఖముల చొక్కునో యతడు జూడ 

అమర లోకాధిపతి కంటె నధికు డగుచు 

నవని పూజల నందడే యసుర నాధ, 123 హం 

ఆకులలములు దెనుచు నా యడవు లందు 

బడుగు బాపని వలె జడ ముడిని దాల్చి 
దీనుడై దిర్ష రాముడా దేవి భర్త 

అకట ! విధి యెంత కృతకము నాచరించె, 124 



"తు రఘురామ రామాయణం 

నరుల వంచించి యెటుపై న నాతి దెచ్చి 

దైత్య కంటకులై న యా దాశరధుల 

కాననముల పార్టేసి యా కాంత గూడి 

సురత భోగాల నీ విట (సారక్క వలదె ? 

నాదు వాక్కులు నిజమని నమ్మి శేని 

దనుజ పాలక ! కడువడి జనుచు నీవు 

దండకా టవికింబోయి తరుణి దెచ్చి 

మదన సామాజ్య సొభాగ్య మనుభ వింవు. 

త్రి 
గతొపహారణవంం. 

అటుల పురిగొల్ఫు చును చెల్లే లనిన [(వాక్చ 

భావమున రావణుడు వేగ బయలు పెడలి 

చేయవలసిన విధి నూహసేసి మదిని 

మావు మాదిచు జేర విమాన మెక్కిం 

అట నదిపశి తీరాన ననవరతము 

పుణ్య వనిని విరాగియై పూర్ణమతిని 

సత్వగుణ మూని నిష్టమై జపము సల్పు 

మామ మారిచుజేరి నమర విరోధ. 

మామ ! మారీచ : వింణివా మనకులమ్ము 

నాశనము సియగా నెంచి నరుడొకండు 

దండకాటవి నున్నాడు-దశఠధేతీ 

16 

తనయు డట _ రొముడట ఉరు _ తరణి వలుడు. £95 

మనకు నవపకారి యగు రాఘు వనిత గెటులొ 

బలిమి చెరపట్ట దలచితి _ పాపమనక 

నాకు చేదోడుగా రమ్ము - నరుని హొంక 

మణగ జేతును నాతని యతివ బట్టీ, 



అరణ్యకాండ 

పసిడి వన్నెల లేడి రూపమును దాల్చి 

పర్ణశాలకు దరినున్న పచ్చికలను 

మినుకు చూపుల నా సీత మనసు గొనుచు 

కపట మాయా విశారద + కదలు మచట, 

హృద్యముగ గంతులిడు నిన్ను పృధ్వి తనయ 

కోరగా రాముడును బట్టుకొను తలంపు 

వెంటనా డప్పు గొంపొమ్ము వేగ మతని 

అస్సుడారామ పత్ని నే నవహరింతు. 

అనుచు వచియింప మారీచు డదరి పడుచు 

నని_మె రాముని గూర్చి రావణుని తోడ 

కాడు సామాన్యు డతడు జగ (తృ్పభుండు, 

అతని సకిబట్ట నశియించు నసుర కులము, 

కామ మెప్పుడు కష్టాలు గలుగ జేయు 

కామ ముడిగిన మదిలోని కలుష ముడుగు 1 

కామమునకును లొంగని ఘనుడె _ సర్వ 

వంద్యుడై. విరాజిల్లు నివ్వసుధ "పుడు. 

ఎందునై నను పరకాంత పొండగోరు 

పురుషు డిహమున చెడిపోవు; పుణ్య ముడుగు, 

సుంత యోచించి నిర్ణయ మంత గొనిన 

మంచిదన రావణుండుసు మండి పడుచు. 

ఒరను “ధగధగి లాడుచు మెరయు నట్టి 

కత్తి దూయ మారీచుడు కలత జెంది 
కాలమది చేరువయినంత మేలు నిడుసె ? 

బాషధము రోగికెందై న అవని యందు. 

191 

192 

199 

194 

135 

136 

127 
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మిడుత దీవముపై - నెంతొ మిడిసి పడుచు 

నెగురు చందాన + నాశన మెరుగ బోరు 

దుష్టులనుచు మారీచు డా దుష్టు వెనుక 

పయనమై జసె వడివడి పంచ వటికి. [97 

త్రి జ ర { ఉల వ. అత మాయంలడని చూచంకు 

తళుకు బంగరు వణ్నల తనువు గలుగు 

చిత మృగరూపమును దాల్చి - సిత వుడిని 

ముదము మోహము విసయమహును ఘటిం యు 

జికిలి వనై న్నెల హరిణియై చెలగు నంత. la 

చెదఠరు కన్నులు బంగారు శృంగములును 

మెలి రత్నాల చిం చెల మెరయు సును 

కనకమయ దివ్య కాంతులు గడలు కొనగ 

సంచరించె హరిణి పర్ణశాల డరిని, la 

మృగము సోయగమును గాంచి ముగుదసీత 

హరిణమును బట్టగా మెల్ల నడుగు లిడుచు 

దరికి జనినంత _ నా లేడి తప్పు కొనుచు 
'ముచ్చుటలు గొల్పె జానకి మోద మంద, 141) 

పూన్కి విడువక జనక రాట్పుగ? _ హరిణి 

నరయుచును _ పట్ట జనుచును నలసిపోరు. 

యెట్లులెనను దానిని పట్టుకొనగ 

రామునింగోరె నవ్పుడా భూమి తనయ, 141 

హరిణమును బట్ట రాముండు పరుగు లిడగ 

దొరికి దొరకక కడువేగ దుము:కు లిడుచు 

పరుగు లిడుచున్న లేడి వెంబడిని వేగ 
లక్ష్మణుని సీత కత నుంచి రాముజేగె. 142 



అరణ కారి త 

వెనుక జనుదెంచు రాముని గనుచు _ కొంత 

భయము నటియించి కడు దవ్వు సరుగులెత్తి 

చికినటులుండి చిక్కక చిందు లిడుచు 

రామునిం దవ్వు గొనిపోయె రాక్షసుండు. 

వన మృగంబుల జొచ్చి కనృడక _ కొంత 

వడికి గన్చించి _ దట్టంపు వననికుం జ 

ములను డాగుచు నదరుచు మూల నక్కి 

బెదరుచును రాము జిక్కుల బెట్టి హరిణి, 

ఇట్లు చిక్కక నమ్మృగ మినకులెశు 
గి (౬ 

పెక్కు విధముల నలయింప - నిసివి-రాము 

జఉమిత కోపము జెంది - యా హరిణ మొండు 

కపట మాయా మృగంబని యపుడు దెలిసె, 

కూర శరమును ధనువున గూర్చి _ కపట 

హరిణమును గొట్ట “హా! సీత 1” యనుచు “లక్ష్మ 

ణా!" యటంచును జీరెను మాయ లేడి 

కాననము మారు _మోగెడీ గళము తోడ. 

చండమై ధనువు వీడుచు జనిన _.4రామ 

బాణ” మా లేడి గుండెలు వగుల దగుల 

ఒగిల గిలొ” తన్ను కొనుచును నిలను బడియె 

రాక్షసాకృతి మారీచ రాక్షసుండు, 

వాని మారీచుగా బోలి జానకీ ధ 

వుండు  నాందోళితుండయి _ బొగులుకొంచు 

సీత లక్ష్మణులకు నయి చింత నొంది 

పర్ణశాలను వడీజేర పయన మాయె, 

143 

144 

145 

147 

148 

129 
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రత్త లక్కణంని నిందించుట 

అటను 1 హా 1! లక్ష్మణా! సీత ! అన్న నాద 

మడ వి మా రోగ _ జానకి అలకించి 

చిత్త విిభాంతిచే ఫీ2 జెంది _- యనియు 

రాము సేమము శంకించి లక్ష్మణు గని. 149 

ఆన్న | హా సీత 1” లక్షణా +” అనుచు మిగుల 

భయము కలుగగ మీ యన్న పలికి - వింటె? 

చేరి వృషభము పులివాత జిక్కి నటుల 

అయ్యె ! మీ అన్న జికె నయ్యసురులకును, 150 

నన్ను కరుణించి కడువేగ మున్న రీతి 

పా9ణపతి వేరి. యాతడు భయసు వాయ 

బాసటగ నిల్చి - యసురుల బారినుండి 

రాము రక్తింపు లక్ష్మణా! రయమున జని 1ఫ1 

(కూర రాక్షసులకు జిక్కి కుమిలికుమిలి 

ఎంత దురపిల్లు చున్నాడొ యిన కులుండు. 

అకట 1 ఆ యార్తనాదము నాలకింప 

అతని కెంతటి పాణ భయంబొ దెలియు. = 182 

జాన హీనత నిటు బల్కు జనక తనయ 

పలుకులకు సుంత యేనియు కలత గనక 

ధీర గంభీరుడై యట డిరుగుభున్న 
లక్ష్మణుని గాంచి కోపించె రామపత్ని. 158 

అన్న యాజ్ఞను మదించి యట గదలక 

స్థిరముగా నున్న మరదిని సీత గాంచి 

పీర్పు నశియింప _ దై వనియు ర్త బుద్ది 

అశని సదృళోక్సుల బలికె నతని సూరి L954 
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మనసు నిర్మలమై యుండు మనుజు డెవడు 

మసలగా బోడు నీవలె మహిని నెందు. 

పాప బుద్ధులు నీ యందు పిబలి యుండ 

వలయు _ లేకున్న నిట్లుండ గలవె నీవు? [55 

స్నేహితుని రూపమున నున్న చెనటి వీవు 

అన్న దుఃఖాన తపియించు నవసరమున 

సుంత సొభా9తమును మది చింత సేయ 

కుంటి విది చూడ లక్ష్మణా ! గొప్ప వింత, 156 

నటన బుప్పగ మ్స అన్న నహమ్మునపటుల 

కపట వర్తన సల్పిన కపటి వివు, 

ఏదొ మదియందు నూహించి యింతవరకు 

కదల విట నుండి బహుపొపకార్య మతివ. . 157 

కువుఇి! నా పొందు మదియందు గోరి యుంటి 

వేమొ ? గాకున్న ని యన్న సేమ మెంచి 

రదలవా ? అతడట క్లీష్ట పధము నుండ 
సాయపడ నేగవేల ? లక్ష్మణ వచింపు, 150 

అనగ విని బల్క్మై లక్ష్మణుం డవని సుతరా | 

వినుము రాముండు లోకైక వీరు డతని 

కసురులన చెంత ? గెలువలేరతని నెవరు 

భయసుు వలదమ్మ మన రామభ|దునకయి. 199 

మనల మోసము చేయగా మాయ నసురు, 

డరచె రాముని కంఠము్ము. ననుకరించి 

రాక్షసుల మాయగాక _ ఆ రామభదుి 

బెదిరి పోరెడి అరివీరు లెవ్యరమ్మ ! 160 
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ఎరిగి రామానుజుడు పల్కు తరగు విసుళు 

అదరిపడి సీత _ దుఃఖము మది కలంప 

కలువ కన్నుల కన్నీళ్లు గంమ్ము _ మాట 

గొంతు పెగలక డగ్గుత్తి గాంచు బలికె, 

అన్న కరయ నపాయ మాసన్న మైన 

భిజ్యమగు రాజ్య విభవముల్ బొంది - నస్ను 

బొంద గెంచితి వేమొ ! నా పొందు పీ కు 

లాధమా ! చేకురునె నీ కటంచు బలికి. 

వకెత పొవనుడగు రామ పళక్ని సీత 

అతని గోరక భువి నొరు నా శయించి 

జీతుకు నే శుంఠ ! యిలపై న బ్రతుక దెపుడు. 

అసువులను బాయు దిప్పుడే నగ్ని దూకి. 

లసువు లున్న ంత దనుక యీ యవని తనయ 
చిక్కగా బోదు నీ చేత _ చెనటి చెడు త 
లంపులను వీడియన్న కె రయము మీర 
జనుట మంచిది యని బలె జానకమ్మ. 

జనక సుత పల్కులకు తీవ చలన సుంది 

[ప్రళయ మేతెంచినట్టుల బాధ నంది 

మిగుల బొగులుచు దీనుడై విధి దలంచి 
కనుల సీరమ్ము [(గమ్మ లక్ష్మణుడు బలికెం 

తల్లి ! తనయుని వంటినన్ దారుణముగ 

యీ దురూక్తులు బలి నొప్పింప దగు? ? 

ఊగ కాననమేందు నిన్నాంటి విడచి 

పోవ వెనుకాడు చుంటి వాపోవుచుంటి, 

[గ్ర 

102 

163 

[10 

169 
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లక్ష్ముణుండెట్టి మనుజుడో రాముడెరుగు 

తల్లి ! రాముని యానతి దాట లేక 

ఒంటరిగ వీడకుంటి వేరొండు గాదు 
దైవ మెరుగును! పంచభూతమ్ము లెరుగు! 167 

అమ్మ! నిను వీడి నేనేగి నంత_నిన్ను 
ఆపదలు చుట్టి ముట్టు _ న య్యసుర మాయ 
పొంచి యున్నట్లు దోచెడి _ పోవుచుంటి; 
స్వస్తి యగుగాక నీకు! ఓసాధ్వి యనుచు. 168 

రామునకు [మొక్కులిడియట లక్ష్మణుండు 

అన్న! నీ యాన మీరికి నంచు నన్ను 
తప్పు బట్టి దూయగబోకు ధర్మ విదుడ ! 

తల్లి దయమాలి బలికె_నన్ దారుణముగ. 169 

ఘన తరమ్మైన శోకాన కంట నీరు 

జాలు వారగ చింతించు జనక సుతను 

గనీ పదక్షిణమొనరించి _ కరము మాడ్చి 

అంజలిఢి దేవతల కెల్ల పొంజ లించి, £70 

కరుణ రస మొల్కా దేవతా గణములార : 

పంచ భూతములార ! నా బాధ చెరిగి 

శోకరన దేవతా రూస శోభిత యగు 

నబల _ సీతమ్మ సేమసు్మ్ము నరయు డనుచు 171 

వేడుకొని _ సీత నొంటిగ విడువలేక 

తెగువతో ముందుకరిగెడి తెంపు లేక 

కొటు వి టాడు అక్ష్మణు నటె జూచి 
నక ఈ (ae) 

కంట తడి బెట్టె దేవతా గణము లేల్ల = 172 
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అడుగు ముండున కిడి; మరి యంత లోనె 

ఎను దిరిగి చూచుచును_ ముందు జనుచు చనుచు 

బడెడు కాళ్ల! గో సుమి తా సుతుండు 

న్న వెదుకగ జన మది నారి పెరుగ 178 
a ల 

m7) 

లక్ష్మణుడు పర్ణకుటి వీడి రాముకొరకు 

జనుట గని రావణుడు కడు సంతసమున 

మిగులు పని పూర్తి యొనరింప తగిన రీతి 

కడువటిగ మార్గమును బట్టీ కదలినాడు, 174 

రావణడు సీత నపహరించుట 

రూపమును మార్చి సన్యాసి రూపఘూని 

జడలు_జపమాల _ మేన కాషాయ వల్మ 

లంబిల ధరించి పాదుకా లంబనమున 

వట యతి వేషసున దశకంఠు డపుడు. 175 

“హర హరా? యంచు పలుకుచు నతి విన్నమ 

గావ వ వర్తన ముప్పార భవ్య మైన 

వేడ ఘోషబు సలుపుచు విపిన మదర 

సీత వసియించు వటకుటి జేరెనపుడు. [76 

గౌతమీ వేగ మొక్కింత కలజెంది 

సుందమయె రావణుని వనమందు గనుచు 
ఖో ఇటో, పర్ణ పులు కరదలించవు పొదవములు 

కతు భయమ్మున క్వదు గాలి రూడఎ IT? 

హృడయ సంక్షోభమున శాంలి హీన మైన 

ముగపుుతొ రాము 7 సై దిగులుపడుచు 

ట కుటీ మధ్యమున శోక వహ్ని మునుగు 
జనక సుత గాంచె రాక్షస చక9ివర్తి 14 
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అరయ షోడశ కళల నయ్యజుడు మేలి 

బంగరు పస చాతుర్యాన రంగరించి 

రచన మొనరించి యుండు _. యీ రమణిమూర్తి 

గాక మెయి సోయగ మ్మిట్టి కాంతి గనునె? 179 

అనుచు తర్కించి “హథ హరా' యనుచు _ పర్ణ 

శాల ముఖమున నిలచి. విశాల నేతి)! 

సకల భోగములను వీడి శంభు గూర్చి 

తపము చేసెడి యెక పూజ్య తాపసుండ ! 180 

భిక్షకై వచ్చినాడ _ నీ పిఆయుని గూర్చి 

దిగులు పడబోకు శుభమగు నిగురు బోడి | 

అనుచు కపట తాపసుడగు అసురు డెంతొ 

మౌని వర తల్లజుని పోలి మాటలాడె, 181 

అతి పరథాా్యన మున నున్న అతివ. సీత 
జరిగి నట్టి సంఘటనను జ్ఞప్తై గొనుచు 

దుఃఖ ముప్పొాంగ కన్నీట దోగుచుండి 
సూను నరచేత వాల్చి యే మేమొ మదిని, 182 

చింత చేయుచు గానని స్థితిని నుండ 

పంచశరు వాత బడిన కపటి యగుముని 

PD My శిల కం > = ళా క  కార్డ _పధాన మం|తము లు. జదివె, 183 
అలీ టెం 

సిత విని వ్యాకులత జెంది చిత్తమంత 

కుదురు పరచుక సన్యాసి కెదురు వచ్చి 

గాంచి సత్ట్రతుం. లొసగ నాకపట యవియు 

పూహ పరవశతను ముద మొండి పలికి 184 
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వనితః యెవ్వారి దాన ఫీ వనము నందు 

నొంటరిగ నుంటి విది జూడ నొప్పు గాదు 

లేరి యెవ్వారు నీకు? నీవార లేరి? 

అసగ బదులుగ బలై నయ్యవని జాత, 18 

జనకజను సీత యను పేర మసెడు దాన 

దశరధుని కోడలిని నేను - ధరణి పొగడ 

తండి) బాసను చెల్లింప ధర్శ నిరం 

వనుల వసియించు రాముని వనిత ననియె, 186 

అరడోు పఎండెగిండు వత్సరా లత్సయింట 

అనఘ ! ఘన సుఖ భోగష్ము అనుభవించి 

చింతయే లేని కామ రొప్వు జీవిశమును 

గడపి”ని యంత చిన్నత్త రారణసుున 

రాజ్య భారము చేగాను రామవ 

ఘోర వనముల 'పొలాయె; కుమతి 

కారణమ్ము న_ నతనితో గోరినేను 

మరది సౌమి[& వచ్చినా మనుచు! బలికి 100 

“ట్ర 
rn) 

కై క్ర 
య 

వనము లతి ఘోరమైన వే యెన _ మునులు 

వాస మొనరించు చోటులు - వన మృగాల 

మాయ మర్మము లేని యమాయ కంపు 

తళుకు చూపుల నిన్నాళ్లు దరలె ఘనుడ! 18 wa) 

రాజకుల భూషణురడై న రామ విభుడు 

మేరు గంఫీర ధీరుడు దారగుణుడు 

సింహ సంహననుడు శత సింహబలుడు 

సకల లోక నుతుడు విశాల యప. , 190 వాల 



అరణ్యకారిత 

విల్లు చే బూని నిలచినంవేల్పు గముల 

శక్తిగల వీరు లా రామచందు నెదిరి 

భుజ బలాటోప మొప్పగా పోరు సలి 

జయము గనలేెరు! నిజము! ముజ్జగములందు 191 

అన్ని గుణముల నన్న కీడైన వాడు 

శతు? దుర్భేద్యు డకలంక శకి పరుడు 

మరది లక్ష్మణు డత డసామాన్య మూర్తి 
ఇది మదీయ చరితం బుషీశ్వరుండ, 192 

యతిపరా! నీవు నొంటి నియ్యడ వి యందు 
సంచరించుట గన ఘన సాహసమ్మె! 

కొంత దడయుము _ థాద్యముల్ గూర్చు కొనుచు 
అరుగు దెంచును మతృతి యనుజు తోడ, 193 

వారి యాతిధ్యమును గొని భూరి తృప్తి 

నేగెదవు గాక నవల య ధేచ్చ నీవు 

అనుచు _వార్ధించి జానకి యతని చరిత 

మపుడు దెలుపగ గోర_నా కపట యతియు. 194 

అతివ! విను_నేను దివిజ కులాంత కుండ 

నామమున రావణుండ _ నా నగరు లంక 

వనిత! నీ యపురూప లావణ్యము విని 
నిన్ను గొని పోవగా వచ్చి యున్న వాడ, 195 

ఎదిరి భంజించి దిక్కుల నేలుచుంటి 

అలన! నను గెలు దక్షు డియ్యిలను లేడు 

అష్ట దిక్పాలు రాదిగా నమరు లెల్ల 

బానిసలు నాకు_.జగదేక పియుడ నేను. 196 

197 
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గాలి తీవత తలిరాకు గదలి నట్లు 

బెదరు సుకుమార హృదయలు సుదతు అరయ 

కాన నీ కిట్టి వనవాస కర్మ మేల? 
నన్ను చేగాన్న నీ కబ్బు నాక సుఖము, | జా 

రమ్ము! నా పటమహిషివి గమ్ము! నిన్ను 
రు 

పూల యందుంచి పూజింతు పూవుబోడి! 

బడుగు జడదారి రాముని కడ _ వచింప 

కషములు దక్క నన్యము గాంచ లేవు. 1 
(uM) 

దు Ga 

వలచి వచ్చితి _ సౌందర్య వతివి నీవు 
అవని సకలము పాఠించు నద్దీ వాడ, 
అతను స్మామాజ్య రాజ్ఞ్జివై వ్యధలు ఎది 

రము)! రమని _తతామీ వసు) చేరె, 109 2 థె నె లే 

మోసగాడని యొరిగిన ముగుద సీత 

గుండె పగిలెను _ యెదురుగా కొండ వోలె: 

తలలు పదిగల్లు రాక్షసాధముడు నిల్వ 

కళ్లు బైరులు _గమ్మ మూరిల్లై నామె. 200 

ఆలసింపక నప్పు డయ్యసుర విభుడు 

పృధ్విజ వడిన స్థలమును పెల్ల గించి 
రథమొ పై బెట్టి వేవేగ లంక జేర 

పయన మాయెను నాకాశ పధము పెంట. 201 

రథము జనుచుండ తెలివొంది రమణీ సీత 

రామ! హారామః। లక్ష్మణా! రామ! యవెడి 

ఆర్హ రవములు మార్మోగ _ నడవి యెల్ల 
దద్దరిల్లగ విలపించి_.దనుజు జూచి, 2(2 



అరణ్యకాండ 

ఓరి! మనుజాశనా! దెల్వి మీరి - మిగుల 

సంత సిల్హ గ బోకు_నీచావు ఘడియ 
చేరువై నది _ గాకున్న చెనటి! యేల 

నీతి మాలిన యీ బుద్ధి నీకు కలుగు? 

కలుష బుద్ది వి _ జడుడవు _ కర్శ్కశుడవు 

పరమ దుర్మార్గుడవు _ నీదు పాప వహ్ని 
కుటిల! చెలరేగి రాక్షస కులము నెల్ల 

దగ్గ మొనరించు సమయము _ దాపురించె, 

రావణుని రథ మందున్న రామ పత్ని 

తనదు దురవస్థ దలచుక దద్దరిలుచు 

మిగుల బొగులుచు నున్మత్త మగువ భంగి 

బెట్టు విలపింని విలపించి యిట్టు లనియె. 

కామ రూపుడు _ రాక్షస ఖలుడు _ కుమతి 

నన్ను గొంపోవు చుండె-నా నాధు తోడ 

విన్నవింపుడు నాదగు విషయ మెల్ల 

గడగి డయగొని దేవతా గణము లారః 

ఏది సీతని వెదకు నా నాధు తోడ 
కరుణ వన దేవతా ముఖ్య గణములారః 

కఠిన దైత్యు పాల్పడిన నా గాధ తెలిపి 

నన్ను గాపాడగా బంపు డున్న రితి, 

అనుచు ఎలుగెక్సి విలపించు నవని తనయ ' 

ఆర్హ నాదము చెలరేగి అడవి యెల్ల 

నల్లుకొ3 త్మీవమగుచు_సహాయ పడగ 

రారు _ రావణు భయమున రమణి కడకు. 
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మూగ వోయొను నింగి _ తా మూర్చ సుని గె 

నవని సర్వము _ చూడగా అడవి గూడ 

కలత మునిగెను _- మృగముల కనులు తడిసి 

శూర దనుజుడు చెసిన ఘోరసునకు. 

జటా యంమపు 

అటుల విలపించు జానకి యార్తి వినిన 

పక్షిరాజు జబాయువు త్వరిత గశిని 
నిదుర మేల్కాంచి దిక్రగా రథము జూచి 

రావణుని బంధమున నేడు రవుణి గాంచె. 

పరమ థార్శికు డుపకారి వేక్షీరాజు 

అబల బాధ నివారింప సబలు డగుచు 

ఆడ్డగించెను రావణు నా క్షణాన 

(కుద్దుడె వానితో బోర సిద్దపడుచు. 

యామిసిచర। యిది యేమి న్యాయమయ్యః 

బలిమి గొంబోవుచున్నావు పరుని సతిని 

పుణ్య పాపము లెంచి యీ పుణ్య వతిని 

శీఘ9మే వీడు మటు నీవు సేయ కున్న, 

ఈ జటాయువు సంగఖి గెరుగ గలవు! 

భుజ బలంబున నీ వంటి బుద్ది హీను 

తెందరికొ బుద్ధి గరపితి _ గెరుగవే ము? 

చెరుపగా రాదు నితరుల స్త్రీల చెప్పుడు. 

పఠుల భార్యలు ధర తల్లి వంటి వారు 
వారి జెరబట్టు వారెంత వార లై న 

నిహ పరమ్ములకుం జెడి _ హీన గతుల 

నంది నరకాన కుములుదు రనవతరము, 

208 
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అదియునుం గాక; దెలిసె యీ అతివ నాదు 

| పాణ మిత్రుడు దశరథ (ప్రభుని సుతుని 
సాధ్వి యంచును కోకించు సమయమందు 

మదిని ధర్మము దలచి యిమ్మగువ విడుము, 215 

రామచం|దుడు నీ కపరాధ మెపుడు 
సలిపి యెరుగడు _ యాతని శక్రియుక్తు 

లెరుగ వై తివి _ నుజ్జగా లెరుగు నసుర! 

అతి పరా[కమ భుజ బలోద్దతు డతండు. ™9 క GY 

అట్టి రిపు గజ కేసరి మైన ఘనున 
కెగ్గు దల పెట్టితివి - చేటు నెంచ వైతి 

వకట! నీ కారణమ్మున నసుర కులము 
సర్వ విధ్వంస మై పోవు జగతియందు. 217 

రాము నెదిరించి గెలువ మీ రాక్షసులకు 

వశము కాదని బుజువాయె వసుధ నెపుడొ? 

సమశమున దెళ్ళిన ఖర దూషణులె సాక్షి? 

వేరె వచియింప నేల నో [కూర దనుజ, 218 

అనుచు వచియించి బెదరించు నా _ విహంగ 

పలి _ విజృంభణ మణచగ _ బాణ వితతి 

నతని నిల్టింప మదినెంచి_యమర వైరి 
విల్లు చేబూని విశిఖముల్ విడచి నంత, 219 

కుపితుతై. పక్షీ లాజతీ ఘోర గతి _ ని 
శిత నఖమ్ముల దశకంఠు శీరము దన్న 

పడి శిరమ్ములు గాయమై వరద కారు 

రుధిర మొడ లెల్ల నిండ తా రోష మంది. 220 
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తీవ) శరములు ధనువున తివిచి విడువ 

ఖగపలియు లెక్కు సేయక కడు రయాన 
వాని దూలించి యు|గుడై పంత మూని 

రథము హయముల గూల్చి సారధిని జంపె, 

పక్షిపఠి సాహసము గని పిమద మెసగ 
బొగడి రా వన దేవతల్ ద్విగుణిత ముగ, 
విరథు డయ్యును తన పట్టు విడువ కుండ 

నసురు డొక మాయ ళథమున నవనిజ నిడి, 

గగన తలమున కెగసి లంకా పురమ్ము 

జనెడు వథమును బట్టి వే జనుచు నుండ 

నిలుము నిలుమంచు పక్షియు నింగి కెగసి 

సక్ష విక్షేప జాత [పభంజనమున, 

అతని సుడివెట్టీ - పయనము నడ్డగించి 

పిడుగు వంటి భాషణముల భీతి గలుగ 

దిశలు మా్యర్నోగ రాముని దివ్య మహిమ 

సాహసో పత భుజ జల శి దెలిపె, 

పశు బలమ్మున జడుడపై పరమ మూర్భ! 

పరుగిడుదు వీవు శ్రీరాము భార్య బట్టీ 

కొసరి నీనాశనము నీషె కోరుకొనుచు 
చేటెరుంగక నుంటి వో చెనటీ దనుజ! 

బంటు తననున రఘురాము డింట రేని 
సమయ మారసి దొంగప్టై జనక సుతను 

[(ముచ్చు లించితి విక నీకు మూడె చాపు 

బీతుక నిచ్చునె నిను? రామభ [దు డిఅను, 

the ay pn 

ne nm ay 

RY ne డత 

a hee ణ్ 

na na an 

"మెల mm అనా 
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ధరణి నెంతటి వాడైన ధర్మ మెడరి 

చెనటి బుద్దిని దుష్కర్మ చేయ-ఫలము 
య 

ననుభవింపక తప్పదు_నగ్ని ,నంట 

ఆదరించునె? దహియించు నాక్షణాన, 227 

ఇపుడు నీవాచరించిన యీ యకర్మ 

వీర చరితము గాదు; నీకీరు జూచి 

చోర చరిత పధమ్మంచు చోద్యమంది 

వీరు లెవరు నిన్ మెచ్చరు విబుధ వైరి 228 

తీవ) కుపితాత్ము డై పల్కి దీప్తి జెంది 

మూపుపై (వాలి గజమును నాపగల్లు 

మావటీని వలె విహగ మహిపు డపుడు 

వంణము లొనరింప జూచి రావణుడు నంత, 229 mm 

పృధ్వి సుత సిత నప్పుడు పుడమి డింఛి 

విసిగి లయ కాల కాలుడై ముసలి పక్షి 

మిడిసి పడుచున్న దంచును మీది కురికి 
బాహు యుద్ధంబు సలుప నప్పక్షి కులుడు, 290 

రావణుని గారి యంబెట్ట = రాక్షసుండు 

వాడి ఖడ్గ్డమ్ముతో పక్షి పడిని బట్టి 

పలు విధమ్ముల గొట్టుచు బాధ పెట్టీ 

పక్షములు డుల్చి ఖండించె పాదములను. నరికే 

పక్షి కులుడు జటాయువు భగ్న మైన 

పక్షముల తోడ మేనున పారు రక్త 

ధార లందున వడి నిజ తనువు దడియ 

హా! యటంచును మూర్చిల్లె నవని (వాలి. nm [2.9 to 
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అవ్వి ధంబున తన శ్రి క నంత._.థార 

వీసి (పాణసుు అర్పంచ నుర (వాలి 

మూరు మునిగిన ప క్షీందు! 3 రాము బ్రూ లి 

జనక సుత శోక వారిధి మునిగె మిగుల. £8 

అనఘు డీతడు _ననుగాచు పనినిబూని 

దనుజుఖణ్ధాన నిహతుడై: ధరణి ఒచి-.. 

పక్షి కులపలి బుణము గేపగిది దర్ప. 

నగును నాకని జానకి బొగెలె మిగుల. ey 

చింత నొందుచు నాపక్షి స్థికిని జూచి 
సురలు మునివర్యులును పలు శే తెరగు అగుచు 

తలచి రాతల యందున దైత్య విడు 

ధ్వంస మగుకాల మిలపైన వచ్చె ననుచు, డన్ 

రర A 
జానకి నగల మూటను జార దిడడంరు 

ముసలి పకి జటాయువు మూర్చ సునిగి 

ధరణీపై వారిలినంతట చ నుజ విభుడు 

ఇంక తన్నడ్డగించు వారెన్వ ర రనుచు ' 

సయన మొనరించుటకుసిద్ద మయిన తరిని £6 

భర్తను మరది లక్ష్షణు బహు విధాల 

జీరి విలపించు సీతను శీఘముగను 
బలిమి దేపట్టి నాకాశ వధషసు. నందు 

సత్వర మ్మెగుచుండెడి సమయమందు. Sey 

సీత తన నగలను చీర చెరగు నందు 

మూటగా గట్టి _ పుడమి నా మూట విడచె 

తనకొరకు చుచూచున్న . రామునకు కొంత 
తనదు పంగతియు దెలియు ననెడి యాస. ౬98 
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అటుల విడచిన ఆ మూట అవని నొక్క 

కొండపై నున్న కోతుల గుంపు మధ్య 

బడిన _ దానిని తమజేని కడకు జేర్చి 

నింగిపై తమ చూపులు నిల్చి జూడ, 299 

ఎవరు గన్చింపరై రార్త రవము మాగత 

మవని కంపింవ విన్పించి యంతలోనె _ 

సమసిపోయెను; తీవ నిశ్శబ్ద మలము 

కొనియె _ వానరు లాశ్చుర్య మనుచు జనిరి, 240 

అంత దక్షిణ దెసబట్టి అన్ని శాటు 

డరిగి నదుల _ కాననముల గిరుల నెల్ల 

గడచి జలనిధి నాటి లంకాపురమ్ము 

శ్మీఘ గతి చేరుకొనియెను సీత తోడ, 241 

రావణుడం అంతఃపురవు జేరంట' 

లంకకుం జేరి నంతట రావణుండు 

అంతిపురి జొచ్చి వై దేహి నచటడించి 

దనుజ వనితల రావించి దర్ప మొప్ప 

పలికె నీ రీతి వారితో ప్రభుత మెరయ, 242 

అతుల సుకుమారి _ సౌందర్యవతి _ సురూవ 

సొమ్యవశి మైన యీ నాతి సకల భువన 

వనితలకు నాఖణీ ఘుత్యంపు వస్నెగాంచి 

ప్రే శిరోమణి యనదగు చిగురుబోడి. 245 

నాకు నారవ పా9ణమౌ నాతి యీమె 

గాన మీరెల్ల ఘనముగా గౌరవించి 

(పీకి దొలుకాడ _ నీమెకు (పియము గలుగ 

సంచరించు డటంచు శాసన మొనర్చి, 244 
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వలపు చిలుకకు దమ్ము గలుగ వేయు 

ఖలుల దండింతు నే కనికరను వీడి, 

చింతలను బాప మీరిమె చిత్త మరసి 

మసల గలిగినచో బహుమాన మిత్తు. వత్ 

పిియము పలుకుచు నీమెకు ప్రియము గరపి 
బతుకుపై నాస గల్లించి భయము బాపి 

ఆదరము జూపి మఠలింవు డామె మనసు 

నా పయిని ప్రేమ గలిగించి నయము మీర. ZAR 

రావణుడు తన వైభవము సత చెలుపుట. 

జానకిని గాంచి _ చిరునవ్వు జాలు వారి 

తనకు గల భోగ భాగ్యాధి దర్ప మెల్ల 

అమె కెదిగింప నెంచి న య్యసుర నాధు 

డీటుల వచియించె నవ్వు డయ్యింతి వినగ. సశ? 

బొల! గత జన్మ కృత మైన పాప మెల్ల 

దిరిపోయెను పనవాస దిక్ష తోడ 

పొలతీరో ! యింక నీ పూర్వ పుణ్యగత-ఫ 

అంబు ననుఖభవింతువుగాక $! అంక యందు. 24 

తి9భువనముుల శాసించి దిప్పి ఇగడు 

మమ్ము బోట్లింక దాసుభై మడుగు లొ త్రి 

సేవ చేయంగ రాజ్యూభిషి క్త వగుచు 
నన్ను శాసించి సుఖియింపు నలిన నయన, £49 

అస విడువుము రాముని యందు _ నింక 

కడలి దాటి యా నరుడు లంకాపురమ్ము 

జేరుటది కల్ల 1 యొక వేళ జేరుకొన్న 

బ్రతుక జాలడు నా (తాపాగ్ని స్రోక్రి. 250 
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చొరగ వెజతురు నమరు లీ పురము నెపుడు | 

నరుడు _ దుర్చులుడగు రాము డరయ నెటుల 

జొచ్చు నీ లంక ? వెరపేల ! మచ్చెకంటీ 

ఏలు కొమ్మింక నీ రాజ్య మింత నుండి. 

మానవుండ ల్ప తెజుండు మతి విహీను 

డల్లీ రాముని యాసించి అలసి పోవ 

దగదు నీ యట్టి పరమ సౌందర్యవకతికి 

గాన నన్ను పేమింపుము 1 గనుము సిరులు. 

సురల చెల్ల జయించి కిన్నరుల గూల్చి 

యక్ష గంధర్వ నాగ వీరాది దేవ 

గణములను గెల్చి యష దికృతుల బటి 
య ర 

బానిసల నొనర్చిన జగత్సకశిని నేను. 

నిఖిల లోకములందుండు నిధులవన్ని 

చెర లంకకు నేనాడొ దారిలేక 

ధనదు నోడించి పుష్పకమును గ్రహించి 

విహరణము సేయు చున్నాడ విశ్వమెల్ల. 

రమ్ము ! చూడుము ! నాదు భాగ్యమ్మటంచు 

పిలువగా సీత వానికి విలువ నీక 

నీచ ! నీదగు నై శ్వర్య నిధులవన్ని 
రాము కొనగోటికిని సరి రావటంచు, 

అంకమున వల్కినట్టి యప్పంకజాక్షి 

పల్కులకు కోపగించక _ పరమ శాంత 

చిత్త కులరార మోహము చిందులేయ 

రసిక హృదయుడై. యిటు బల్కె రావణుండు. 

ద్ఫ్1 

న్ఫ్డి 

వ్? 

జిక 

296 

14 
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లలన ! కోపొన - నెట్టిన నదిన మటుల 

ముద్దు తొలికెడు ని మోము మోహ జలధి 

మునుగ జేసెను * నీ మెయి కనిన కొలది 

చిత్త మంత నీ యందు వసింప దొడ గెః ఖ్ 2 

జలక మాడును పన్నిట _ చందనమ్ము 
బూసుకొని _ గోముగా _ దివ్యభూషణములు 

దాల్చు మీ పుష్పకమ్మున దర్ప వెః:ప్ప 

తిరిగి వృత్తము రమ్మనె సుర విరోధి, 218 

కాంత ! ఆ (బసహ్మ నా కొరకయి సృజించె 

నిన్ను భువి పైన _ దలప నో సన్ను శాంగి 

దాసుడను ! నీకు వష్యడ _ తరుణి నన్ను 
[బోవుమని _మొక్కులిడె నామె ముందు (వాలి, పఫ్ 

నీకు మొక్కితి నని నన్ను నీచు పగిది 
చూడగా బోకు - తిభువన సుందరాంగి ! 

చకిత మృగనేతి? 1 రాక్షస చకివర్తి 

గోరగా రారె ! ముల్లోక నారు లిటకుం సీ) 

ఇలను ఇందాిదు లెవనికె నెపుడు భజన 

సలుపుదురొ _ యట్టి దానవ చక్రవర్తి 

చెశుకౌన మూర్థ చిత్తవై వినక _ జనక 

తనయ యవివేకి యైన దంచనరె జనులు. a1 

సీత్ర రావణుని నిరసించుట 
అనుచు బహు విధముల రావణాధముండు 

జనక తనయిను తనదు సొమ్మని తలంచి 

దర్పమున బల్కగా విని ధరణి పుట 

తృణ సద్భ తనిగ రావణు గనుచు బలె. ట్ 
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ఓరి నీచ ః శ్రీరాము మహో గ వేగ 

శరములకు జిక్కి _బతుకంగ జాల వనుచు 

కోపమును శోకమును పెను గొనగ ననియె 
రావణుని జూచి హియంస భావ మొప్బ, 269 

అతుల బలసాహసుడు రాసు డనగ వినుము 

(ప్రబల నుం న సిద్దు అతని బాణ తతులు 

అతనితో వైర మూని నియ్యివని చటుల 

బ్రతుకగల వీపు థై ర్యాన బట్ట గట్టి, hy ౮ Ha 

Hu 

wy పం డు గంపను సర్వము | దవ తాలు డు Wow అల కం (దచ్చు న నటుల 

గి ము అగా wr రామం (క రాడు సం ఆ బీతి ss కు 

లో గో న 3 a దారినను నిన్ను వ్డక బగ్గ ఎల్బు 

సత మిది రాసణా : ట్ర చు వింరం 269 జ ep) 

శరణు పడ కొమ్ము టుగై న "నావ ద. 266 

శరణు గోర శ|చుసుగై న దరికి చేర్చి 

డతండు [సీ గర టీ చు పో గ “వన (పి రర 

ఆత దల్గిన చం దారు లారసమున 

సంచ కింపగ గోరు రాక స స? యెరుంగు. బ్ర 

జలనిర్ ది దాట బేడంచు దలచి నీవు 
| మ్ ఖా ళో 
గ fa, త్ a rs WE క 

on క. 

ఎగ్ రాగండె యురిగిన జలధి 

జజ. బండు ? ఉండని జగతి నీవ 
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కాల మానన్నమౌ తరి కర్మ బట్టి 

హాని చేకూరు పొగిణి కీ అవని యందు 

శాల వవిడౌచు తా జేయు కర్మ లందు 

కీడు మేలుల వా పొది చూడ బోడు, £69 

అ 
© 

చసుజ రులనాశ 1? నన్ను దెచ్చిన రతాన 

చెట్టు చెడు శాలనుందు నా చెట్టునకును 

కాలము సంపా) ప మయ్యె నీకు 
ల్ల Ve శాలి 

a వాట్ట కుక్క సూతి పిందెలు బుట్టు నిక్కువమ్ము : 

అమల మానసమున రాజ హంన గూడి 

సతము |గీడించు హంసికి సమ్మతమ్మె 
కంటకావృత కల్మష గర్తమైన 

కొలను కొంగతో విహరింప కూరదనుజ ! £7 

[కోధ ముప్పాంగ నీరీకి రోషమునను 

దారుణమైన మాటల దనుజు నాజీ 

కనుల నీఠము లుప్పొరగి గమ్ము కొనిన 
ఓర్పు నశియించి మాటొడ కూరకొనియె. in అ 4 Bit 

చెవులకును ములు లట్టుల సీశ్ర పల్కు 

పరుష భాషణముల మది బాధ నంది 

అమిత కోపము రేగ తామాక్షు డగుచు 
దనుజ వనితల జూచి రావణుడు పలికె. రగ 

వినయమున నీయమ నశోక వనమున నిడి 
యేమరక _ పేమ నాయందు వినుమడింప 

సరస వచనాల నెయ్యంపు మరులు కలుగ 
కార్య మెరిగి వ ర్షింపుడీ _ కాంతలార | 274 
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అనుచు నానవి నిడ రాక్షసాంగనలును 

సకల ఫల పుష్ప భరిత మై _ సకల జంతు 

నిలయమై యొప్పి మోదము కలుగ జేయు 

నా యశోకమ్ము జేర్చి రాయవని సుతను. 275 

భయము శోకము హృదయాన పాదు కొనగ 
అడవి పులులకు జిక్కిన హరిణి కరణి 
జనక పుతిికయు నకోక వనము నందు 
కోక జలనిధి మగ్న మై సురుగు చుండె, 276 

రాముడు అవశకునవర్కుల గని చింతించుట 

కపట మృగరూపు డతిశయ కల్మమషాత్ము 

డైన మారిచునిం దున్మి అడవి తోవ 

వేగ మరుదెంచు రాముని వీనులదర 
వినగనయె నక్క కూతలు విపిన మందు. 227 

అకట! జంబుక థాషనము లరయ నశుభ 

సూచకమండు9 పెద్దలు — చూడ నిది _ య 

మంగళమ్మయి _ నా పయ మహితనూజ 

చిక్కులం జికె నని మది చెప్పుచుండె, 278 

బాణహలి చేత నేలపై పడిన రాక్ష 

సాధముండు మత్క్మంఠము ననుకరించి 

అడ వి మార్మోగ లక్ష్మణా: ఆవనిజాః _ య 

నెడు రవము చేటు చేకూర్చు నిజము నరయ. 279 

ఘోర మగు దుర్నిమిత్తముల్ దారియందు 
డోచుచుండెడి నామది తూగులాడ 

లక్ష్మణుడు _ సీత్ర _ వర్ణశాలాంతరముని 

చెట్టు లుంటికో యని మది సెంచు కొంచు! 280 
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తడబడెడు నడుగు లిడుచు తత్తరమన 
తిరిగి చనుదెంచు రాముండు _ తేజ ముడిగి 

తనను కలియగా వచ్చెడి అవని గని 
విభ్రమ విషాదముల నందె వివిధ గతుల. 

a! 

మాట తడబడ తస్సుడా ! మహి తనూజ 

ely, / 
(| నొంటరిగ ఘోర వనమందు నొ“ నుంచి 

ఇటుల రాదగునే గప? తమి యగునొ ౩ 

దక్కునే సేత మనకింఠ? ధరణి మీద. 

రాక్షసుల మాయ గాక యీ రామ నొణ 
గ్ హతుడు హా! లక్ష్మనా ! సీత యనగ నేల; 

ఆరయ నిది రాక్షసులు సీత నపహరి౦వ 
ల చేసినట్టి మాయగ దోచు చిత పుందు. 

అయ! పలు దుర్నిమిత్తము అన్ని దెసల 

దోచె భీకర వైఖరి జూచుచుండ 
అట్ లోల + ఘూర కాకాధి జ౦ంబుక కార రవ 

అడవి పలు మార్లు వినిపించు ననిన _ వినుచు, 

అనఘ ! యీ రాక్షసులు మాయ 

పనహరించియే యుండు ననుచు డోచు 

అదరుచున్నది యెడను శన్న[ట  ఇపురు 

జనకజెట్టుల నున్నదొ పర్ణశాల యందు, 

ఏల లక్ష్మణ, చెపుమ! నీ విట్లు సీత 

నాంటిగా వీడి యేతెంచి యుంటి వంచు 
బహుళ శోకమ్ముతో రామభ(దుడడుగ 
కనుల నీ రొల్మ సొమితిి యనియె నిటుల, 

Tr కణ పలాస. 

గని 

నగి 

పకి “యనా! గాం. 
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అన్న! యేమని దెల్పుదు?ః నన్ను_వదినె 

అకతిగ శంకించి పరుషము లాడు కతన 

చేయునది లేక యిటకు వచ్చితిని నేను 

నాకు నీ విడినట్టి యానతిని మీరి. 297 

లక్ష్మణుని మది నెరింగిన రామ విభుడు 

కలత నొందిన మది - శీీఘ గకిని బూని 

పర్లశాలను జేరి తత్సా9ంత మెల్ల 
ణి లా 

శూన్యమై సీత లేకుంట జూచి మిగుల 288 

కలవఠము జెంది దుఃఖంపు జలధి మునిగి 

తీవ? శోకాత్ముడై కడు దీను డగుచు 
సీత కొరకయి రాముండు_సీత! సీత! 

అనుచు బిలుచుచు నలు మూలలందు వెదకె. 289 

జనక సుత సెందు గానక మనసు చెదరి 

గుండె చెరువయి శోకాన కుములు చున్న 

పురుష సింహుని రాముని అరసి నంత 

కఠిన పాషాణములు గూడ కరగి పోవు, 290 

శోక విహ్యలుడై నిల్చు చోటు నందె 

'ముదలు తెగి పృధ్వి వాలిన కడళి వోలె 

నేలపై రామచం[దుడు గూలె; నంత 

లక్ష్యణుడు చింత మునిగెను రాముని గని. £91 

కొంత వడి కంత రాముండు కోలు కొనుచు 

సార దేర _ లక్ష్మణు డప్పు మోల నిలచి 

మర న మొదవెడు వాక్యాలు తగ వచింవ 
రాము డస అక్ష్యణుని జూచి పమ వొంగ, £92 
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అమరపతీ రాజ్య మెనను అవని తనయ 

కాన రాకున్న నాకింపు కాదు సుంత 

అనఘ చారిత$! నా పొొణమైన సీత 
కాన రాకుండ నేమాయె ఘనుడ, చెప్పము. 

అనుచు సంకట వడుచున్న అన్నను గని 
భునుదు సొమి39యును చాల కలత జెంది 

హృదయ వేదన యత్నాన నదుము కొంచు 
పలికె సీరితి శ్రీరామభదు9 గాంచి. 

ఏది నీ కసాధ్యము భువి? నందున 

విల్లు చేబూనుచో జగ మెల్ల వణకు 

అన్న! వేదన విడనాడి అశివ పదుక 

రమ్ము _ ఎదకుద మీ యరణ్యమ్ము నెల్ల. 

అనుచు తన్నూర డించెడు ననుజు మాట 

వినుచు శోకము దిగమింగి ఇన కులుండు 

తక్క్షణమె సీత వెదకెడు దిక్షబూని 
గదలె _ తమ్ముడు తనతోడ గదలి రాగ. 

తరణి కులుడంత సామాన్య నరుని వోలె 

కలత జెందుచు బాష్బముల్ కనుల జార 

చెట్టులను పుట్టలను గూడ చేరి అడిగె 

చెప్పు డేయెడ నున్నదో సీత యనుచు. 

పజల కతి మోదమును గూర్చు ప్రియ రసౌల 

సాలమా! నన్ను కరుణింప జాల వొక? 

జనక రాట్బుతీ) యేగిన జాడ దెలిపీ 
నన్ను ధన్యుని జేసి పుణ్యమును గొనుము, 

న్ఫఫ 

£94 

is చ = 

ns చం నవా 
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మాలతీ జాజి పున్నాగ మల్లి కాచి 

సకల వనలత లార! ఓ సదయులార। 

మీరె హృదయము సీతకు - మీర లామె 

నెందు నయిన జూచిన వచియింపు డమ్మః 

మంద మారుతమా! సీత మమ్ము వీడి 

యెచట గనలుచు నున్నదో యెరుగ జెపుమః 

దినమయె్య జీవిత మల్ల - దిగులు పుట్టె 

గుండె దవియిం చెడిని మంచు కొండవోలె, 

అమల కమలాకరమ్మున నాట లాడు 

రాజ హంసమః యీ రాము రమణి సీత 

యే గి నట్టి జాడను నీవ యెరుగ జెపుమః 

అలిగెనో యే మొ? యెచ్చటి కరిగి నదియొ? 

వినుడు కీర శారిక లార! పికము లారః 

ఏల మౌనము? నా సీత యేగి నట్టి 

తెరవు దయగొని నా తోడ డెలుపు డనుచు 

అడిగె రాముండు దుఃఖ మహాళ్టి మునిగి. 

కినుక వీటి మీరెల్లరు కనికరించి 

హృదయ భారము దీర నా యువిద జనిన 

మార్గ మెరిగించి కరుణించి మనుపు డంచు 

అకి వినమి9తతో రాము డడిగె నపుడు. 

సకల పశు పక్షి వన మృగ సంతతులను 

జాలి గొలుపగ వేడుచు _ జనక తనయ 

జాడ దెలియక సామాన్య జానపదుని 

పగిది రాముండు వికలుడై భాంతి జెందెం 

299 

900 

dl 

302 

308 

904 
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చెట్లు కరిగి కన్నీళ్లు రాల్చె _ మృగ వితఖి 
శా భా 

కనుల నీలాలు గార్ని _ విశార సుుంచె 

పక్షి కులమెల్ల రాముని బాధ గనుచు 

గుండె చెరువుగ విలపించె నండక సము. చి చై art 

శోకము రూపమె యొప్పు సూర్య సంశ 
లాం 

దీపకుని గాంచి మృగ పళ ద్విజ గణమ్ము 

సరూగగా రోదనము చెసె హూము వాల్చి 

కనుల కనీళు వరదతె శారిపోయె, 
లా చా హక వా ళ్ 

అచటి గోదావరియు చూడ నమ్మ వొశ్చు 

దుర్దశను గాంచి మిక్కిలి దుఃఖ భరిత 

యగుచు నిటూర్వె సతమ్మ యరిగి నట్టి 
య 6 

జాడ తెలుపగ లేక విచార పడుచు. స్) 

అన్న యున్మత్తుడై యిట్లు లడవి మెలగ 
థిన్నుడై లక్ష్మణుడు తన అన్న కనియు 

శకు9 తల దన్ను భుజ బలశాలి నీవు 

అన్న! దీనత నీవిటు అడల దగు: afi 

చూడు మదె వన్య మృగములు చోద్య ముప్పు 

నిన్ను పలుమార్లు జూచుచు నింగి జూచి 

దక్షిణాభి ముఖమ్ము గా దరలు చుండె 

పరగ మార్గమ్ము సూచించు భావే: ప్ప ‘tg 

ఆ దెసకు బోయి మనమిపు డవని తనయ 

కొరకు గాలింప శుభమని గోచరించు. 

అనుటయును దాశరధి గూడ అటె తలచి 

ముందు గదలెను పెనుక తమ్ముడును గదల, చః స్టాక్ 
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పోవుచుండగ వారికో పూల దండ 

గానబడే మార్గ మందున _ కంజ నేత 

జడను దాల్చిన దదియని జననుతుండు 

పోల్చు కొనుచు ఆ దారినే పోవదొడగెం 31} 

ఎక్కు డలికిడి యైన సయ్యిందు వదన 
వచ్చునని జూచు రాముండు వాంఛ మీర 

చప్పుడెట యైన పిలచెను జానకి యని 
వీను ల్గ్గి దీక్షగ తాను వినుచు నుండు, 312 

అటుల మరి కొంత వడి జనినంత_నచట 

జనక సుత _ రావణాసుర చరణ చిహ్న 

ములును గనుపించె - నట దంది ముకులుగను 

విరిగి పడియున్న రథమును వేగ గనిరి, 819 

సరసనే యున్న శర చాప శకలము లను 

వివిధ మణి హిమ భూషణ వితతి _ విరుల 

సరుల జారిన పూవులు ధరణి పైన 
రాలి పడియుంట జచిరా రాజ సుతులు. 314 

అరయ నెతుటీ మరకలు నచ్చ టచట 
అయి 

కానుపింపగ రాముండు కలతజెంది 

అకట! రక్కసు లిర్వురి అవని సుతను 

పట్టీ భక్షించి రను శంక బుట్టె ననియె, 915 

చూడ నిర్వురు రాక్షనుల్ నుదతి కొరకు 

పెనగు లాడిన విధము దోచిన దటంచు 

చచ్చి పడియున్న సూతుని_ఛ్యత శకల 

ములను రాముడు జూపె తమ్మునకు నందుడు, 1|| 
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తమ్ముడా! (కూర మార్గాన దనుజు లరయ 

వారిలో వారు సీతకై పోరు సలిపి 

చంపి (మింగి యుందురు చూడ జనక సుతను 

అనుచు విలపింప లక్ష్మణు డన్న జూచి. al 

అన్న! సేయట్టి ఘనులు మహిత్ము లిటుల 

క్షణిక దుఃఖము సహింప జాలకున్న 

స్వల్ప నుతులై న మాయట్ట్ జనము లెట్లు 

తాళ గలరయ్య? ఈ దృశ తాపములకు, d18 

అరయ మన వంశ పూర్వులు నమర పతియు 

ఆదిగాగల మహనీయు లవని మున్ను 

వివిధ గతి దుఃఖములు బొంది వెతలు గరెన ? 

ఇదియ లోక స్వభావమో యిన కులేశ 1! 319 

జగకికిని వెల్లు లిడుచుండు చంద+_రవుల 

కనఘ! గలుగదె అపుడ స్త్ర [గహణ భయము, 

అఖిల పా9ణుల కాధారమై చెలంగు 

ధరణియును నవ్వు డప్పుడు తల్లడిలడె? 5 Ta ళా 

సకల శాస్త్రమ్ము లెరిగిన జ్ఞాన మూర్తి 

రాము డీగతి విలపింప_నేమ నంగ 

లాడ_ననిరాముతో బలి లక్ష్మణుండు 

అమిత యత్నాన దుఃఖోపశమము గూర్చె. :21] 

రావుుడు జటాయంుంవును గాంచుట 

ముందునకు బోయి పొదలలో మూల్లు చున్న 

రక్త సికాంగుడౌ పక్షిరాజు గాంచి 

“పర్వతాకారు డైన యీపక్షి ఖలుడె 

అవనిజం జంపి యుండు”నంచాత్మ నెంచి ఏదీ ఓ 
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రాము డుగు9డై గొనె ధనుర్చాణములను 

శరము ధనువున సంధించు సమయ మందు 

(పాణములు కడ ముట్టిన బాధ తోడ 

హీన రవమున పక్షీందు) డిట్ట లనియె, విని 

రామ! పెరవాడ గాను _నీ రమణి సీత 

బలిమి గోంపోవు రావణు [పతిఘటించి 

యుద్ధ మొనరించి యొనరించి _ యిట్లు తుదకు 
పక్ష హీనుడ పై నేల బడికి నేను. 24 

సీత అర్హ నాదము విని శీఘ్ర గతిని 

ముదిమి సెంచక బలమును మోహరించి 

పడుచు రావణుతో బోరి _ బలము కొలది 

రథము విరచి చంపితిని సారధిని గూడ, ల్ 

విల్లు దునుమాడి ధ్వజమును విరచినాడ 

ఛత9 చామరములు చించి శక్తి కొలది 
ఎదిరి పోరాడి యలసితి_తుద కతండు 

కుటిల గతి నాదు జెక్కులు గోసినాడు, 326 

పా9ణములు పిడికిట బట్టి-రఘుకులేశ 1 

వేచి యున్నాడ నీకిది విశద పరుప 

దశరథుడు నాదు మి్యతుడు ధర్మ మూర్తి 
అతని సుతుడవు నాకతి హితుడ వీవు. ర మ్ 

చలము గొని రావణు డను నిశాటు _డవని 

సుతను బలిమిని బట్టి-నే జూచుచుండ 

గగన మార్గాన జనియె లంకాపురమ్ము 

అనఘ్మ యిది సత్య మింక నీవరుగు మయ్య. $28 
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పడిశమును [మింగు మీనమ్ము పగిది - రామః 

నీ సతిని ముచ్చలించిన నీచ దనుజు 
డనతి కాలాన నీ బాణ హఠిని జచ్చు 

కలియుదువు రామ, త్వరగ నీకాంత తోడ, లః) 

అలకుబేరుని తమ్ము డీ యనిమివారి 

తనయుడా వి్యశవునకని తడబడుచును 

[థాంతి హీనుడై నేసుమొ పలికి పదికి 

అసువులను వీడె ఖగరాజు-అంతవారు. వ్య చక 

ధరటి తలవాల్చి పడిన పతంగ పళని 

జూచి _ బహుదు?ఖ మందు ఆసూట్యు రులులు 

అకట! మనకయి యితడు ఘోరాజి సలిపి 

[పొణములు వీడె నని కడు భక్తి ముకి. ఫస్ 

నగర మొక్కడ ? వనికి నే నాలి గూడి 

వచ్చు దెక్కుడ ? సీత రావణుని చేత 

జిక్కు టెక్కడ ? రణమున చికి పక్షీ 

జీవములు భాయుటది జూడదై వలీల ! స 

అనుచు పలు మార్లు దుఃఖంచి యిన కులుండు 

తమ్ముగని_మన కీతడు తం|డి సముడు 

గాన_ఖగరాజు పుణ్య లోకమును జేర 

సత్వరము ధర్మ కర్మలు సలుప వలయు, wun 

అనుటయే తడవుగను రామానుజుండు 

వలయు పరికరముల జత పరచి నంత 

నిర్మ లాత్ముడై సంస్కార నియణి జరుపె 

పక్షికులు డేగె వైకుంఠ పధము బట్టి, 54 
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అగ్ని సంస్కార మొనరించి ఆ నృపాల 

సుతుడు గోదావరిని కేశి శుద్ధు డగుచు 

మంతం) యుకృముగా మంచి మనసు కలిగి 
సలిల తర్పణ. మొనరించె పులుగు పతికి. 

తండి?కిని ముఖ్య హితుడయి డనరు నతడు 

తం|డి సముడగు తనకని తలచి మదిని 

దహన సంస్కృతి పక్షికి దగిన రితి 

జరిపి రాము ఉడద నందె జాల తృప. 

అవని తనయను గొని యెగు ససుర నతిని 

సదిరి - మరణము నకు సుంత బెదరనట్టి, 

విహగ నాధుని త్యాగము వినుతి జేసి 
అసురు డేగిన దెసకు వారరిగి నారు. 

రఘు కులాథ్నులు ధీఠ్షుళ్నై రమణి వెదుక 

భీకరారణ దుర్గమ వీధుజ్ఞందు 

చేత విల్ల మ్ములన్ దాల్చి భీతి కేక 
వయనమైనారు దక్షిణా వధము బట్టి. 

కొంత తడ వేగి నంతట కోన లేకు 

లట మతంగా | శమము దఠి నడవి జొచ్చి 
కూర మృ గరాజి సదలించు కొంచు వేగ 

వన పధమ్మున ముందుకు జనిరి వారు. 

కంట కావ్భత మగు ద్రవ గలిగి యుండి 

బాటసారులక్షును జూడ భయద మగుచు 

కనులు గానని కటిక చీకటుల యందు 
అతి భయంకర ముగ నున్న నడవి అదియు. 

999 
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09 

998 

999 

340 
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ఆ వనమ్మున పాతాళ మంటు లోతు 

గలుగు గంనీరమగు నొక్క గహ్వరంబు 

దాని ముఖమున భీకర దంష్ట్ర తతిని 
నలరు దనుజాంగనను వార లరసినారు, d41 

వికృతమగు రూపమున భీతి విస్త రిల్ల 
[కకచముల వంటి పండ్లతో గానుపించు 

ఉగ నేతను _ పర్వతోద|గ కాయ 

నచట గని విసయమునంది రంత నసురి. 42 

రయమునను వచ్చి శ్రీ రఘురాము చెంత 

బరగు లక్ష్మణుం దన జాహు పంజరమున 

చేర్చి - బంధించి _ ఆలిగా స్వీకరించి 

రతుల దేర్పుగ నతని బలాత్మరింవ. 949 

కుపితుడై శాత ఖడ్గము గొని రయాన 
కర్ణ కుచ నాసికలను లక్ష్మణుడు గోయ 

[ప్రళయ మఘార్భ్శటుల్ వని చెలగు నటుల 

నార్చుచును నేగి దనుజ వనాంతరమ్ము. 344 

పిదప సౌమిత్రి రాముని ప్రీతి (మొక్కి 
అనుజ! నా సవ్య భుజ మిపుడచరు చుండి 

చూడ నశుభంబునకు నిడి సూచకమ్ము 

ఏమి రానున్నదో గదా నింక మీద. . 945 

కబంధండు 

అనుచు జన _ వార లాశ్చర్యమున మునుంగ 

వనమునంగల చెట్లను _ వసుధ - విసరి 
కొట్టు _ పెనుగాలి చెలరేగి _ కోటి పిడుగు 

(మోతలకు సాటి శబ్బమ్ము |మోల వినిరి. 346 
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కంఠము శిరమ్ము కలసి వక్షమున నమరి 

కుక్షి యందున నొక ఖీకరాక్షి తోడ 

పర్వ తాకారు డైన కబంధు డసెడి 

రాక్షసుని గాంచి రప్పుడా రాజ సుతులు. 

కిపముగ రాక్షసుడు యోజన ప9మాణ 

బాహువుల వారి బంధించి _ భయము గొలుపు 

కంఠ రవమున _ “మీర లిక్కాననమున 
కేల వచ్చితి” రన విని యిన కులుండు. 

సుంత చలియించు లక్ష్మణు చెంత జేర్చి 

రై ర్య మొదవించు పలుకుల దగ వచించి 

కేల నసి బూని కాలాగ్ని లీల గాల, 

జూచి సౌమి|తి థై ర్యము ఛభూర గొంచు, 

కిల కరవాలమును బూని శూలి వోలె 

లక్ష్మణుడు విికమము సూప రాక్షసుండు 

ఆకలిం గొన్న శార్దూల మటుల _ వారి 

. గమింగగా నొరు దెరువ సుమిత౦ సూతి. 

అన్నంగని యనె _ వీడు దురాత్మకుండు 

(తిజగము ల [మింగ గలవాడు _ దీర దేహు 

డాలసించిన (మింగునో అన్న! మనల 

కినుక గని వీని నింక ముగింప వలయు, 

అనెడు సొమి|తి పలుకులు విని కబంధు 

డతుల కోప పపూర్ణుడె అవని వణక 

ఘోర పాతాళ సమమైన నోరు దెరచి 

1మింగగా నెంచి వారల మీది కుది, 

347 

948 

919 

350 
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దనుజు కుడిచెయి రాముండు దునిమె; నంత 

ఎడమ చెతిని లక్ష్మణుడేసె _ విగత 

భాహుడై వాడు భూమిని బడియె _ నపుడు 

వికృత రూపాన - నమరులు వెరగు పడిరి, dng 

నెత్తుటేటిని దేలిన నీరదంబు 

భంగి _ భీకర మగుచు కబంధు తనుప్పు 

భూమి గిల గిలి లాడుచు _ పుడమి రిని 

నెవరు మీఠని ప౦శ్నింప _ యినకులు౦దు, 314 

తన చరితమెల్ల దెలుపుచు _ తరుణి సీత 

గాన కిట్నేగు దెంచిన కాఠణసున 

చిక్కితిమి నీకు _ నికపై న చి[తమైన 

నీ చరి [త జెప్పు మన నిశాచరుండు. ర్ ఫ్ఫ్ 

వికృత రూపము ఖీడనాడి వేగ మపుడు 
రుచిర మగు నొక్క గంధర్వు రూపు దాల్చి 

పొపరహిత భావమ్మున భక్తి కెబి, 

రామ లక్ష్మణుల కతి నమత దలిర్చ. 26 

సజల నయనాలతో తవ నిజ చరిత 

చెప్పె నిటుల _ తన దుష్ష చేష లరసి 
(a) fy (on) 

మును మహేలి!దుడు శపియింవ డనుజుడ గయి 

తిరుగు చుండి నీ వనమున ఖిలుగు లేక రి, 

మునుల జంపుమయు = నిట సొధు జనుల వీనుచు 

కంట బడు వారి వీశువక కఠిన వృత్తి 

సంచరించుచు తప్పులు నలిపి సలిపి 

పాపములు మూట గట్టుక (బతికి నాడ. 318 
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కంటి నీదయ వలన నా తొంటి రూపు 
బహు కృతజ్ఞుడ! నీకు నే వరమ పురుషః 
అసుర నిర్ఫూల నో దో్యగ మందు సతము 

గోరు చున్నాడ జయము చేకూర నీకు. 959 

రామః! విను _ జానకిని గొని రావణుండు 

సమద గర్వాంధ తను సర్వ జగము వణక 
భావి నైరుగని _ మూరుడై - పబలి వేగ 
లంక ధిశ నేగె నతడు నిశ్శంక వృత్తి. 960 

భావి గననయ్యె-= నీకింక భ్యద మగును 
సూర్య సుతు స్నేహమును బొంది శూరుడవయి 
రావణాధము నని గూల్చి_ రాక్షసులను 

దూల నేతువు - జగతికి మేలు కలుగు, ఇ. 

పుడమిని సమాన దుస్థితి బొగులు మీర 

లిరువురును పొందు సేయుట యుక్త మగును, 
'కష్టముల దాటి సుఖముజఖు గాంతు - రవల 

కార్య సిద్దియు సమకూడు _ కలుగు జయము. 382 

అని వచించుచు నతడేగ - నడవి దారి 
జనుచు _ బహు పుష్ప ఫల తరు సంపదలతా 

సకల జనుల నాకర్దించు సరణి మెరయు 

పుణ్య వని నొండు గాంఛి రప్వురుష వరులు. 98639 

| శబరి 
అవ్వనమ్మె మతంగ మున్యా శమమ్ము 

జాతి వై షమ్యములు వీడి జంతు తతులు 

స్నేహ భావాదరము పొరిగ చెలగు నచట 

నెలమి తిల తండుల న్యాయ మలఠలరు. చుండ. 364 
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చారు భ క్రి స్వరూపిణి శబరి యనెడు 

నామె బహు కాల మందుండి ఠరామున కయి 

కాచుకొని యుండె _ నేనాటి కైన నతడు 

తప్పకయె వచ్చు ననియెడి ధి ర్య మొప్ప. 6 

శబరి యొనరించు తప మెంత శకి యుత మొ? 

వచ్చె రాముండు తత్సమీపమ్ము నకును 

ముదముతో రాము దరికేగి- పదము లంటి 

భ_క్రి యుప్బొంగ_ మనసార _పస్తుతిం చె, 366 

భక్తి వొరవళశ్యంబున _|పణతు లిడెడు 

శబరిని గని రాముండు వాత్సల్య మొప్ప 

ఆమె యొసగిన ఫలముల నాదరమున 

నారగించెను యెంగిలి యైన నతడు. శకి To తారే 

భ క్రి తనువెల్ల నిండ శబరియు యెదుట 

నిలబడిన యట్టి తన తపః ఫలము గనుచు 

కనుల నానంద బాష్ప వాహినులు పొర 

మనుజ దేవుని పాద పద్మములు కడిగె. 368 

దేవ మూర్తివి _ రామ! నీ తేజ మెన్న 

నవని బ్రహ్మాదులకు వైన నలవి యగునె? 

సఫల మయు నాదు జన్మము -_- సదయ నాకు 

లక్షణమ్మగు లోక సంపాిప్మి కలుగు, 369 

(ప్రబల మైనట్టీ రావణ (ప్రముఖ దుష్ట 

దనుజ శక్తుల దనుమాడి _ ధర్మ రక్ష 

ణమ్ము సెలకొల్చి భువిని ధర్మమ్ము నిలిపి 

జగము కాపాడు దీవని శబరి పలికెం 370 



అరణ్యకాండ 167 

వినయమున నింక బల్కెను వృద్ధ శబరి 

రామః! సుగీ9వుడను కపిరాజు కలడు. 

వికమోపేత సాహసి_ వీరు- ఢతని 

చెలిమి యొన గూర్చు నీకు సుుశేయ మవని, 871 

ఎంత కాలమ్ము నుండియో ఇచట నేను 

కాచుకొని యుంజి నీ రాకకై మహాత్మ! 
కోర్కె దీరెను _ నీ రాక _ కొంగు బంగ 
రయ - నా పూర్వ తపము ఫలాప్తి గనియె, $7 

శ్రి కొలది పార్థించుచు శబరి - రామ 

భ|దు పాదములకు కడు భక్తి మొక్కి 

ఆత్మ నియమ్ము తోడ యోగాగ్ని జొచ్చి 

ము క్రీ గనె సర్వ జగములు మోద మంద. 978 

రామ లక్ష్మణు లాయమ [పేమ నలరి , 

భాధ నాక్కింత మరచి యవ్వనిని గలుగు 

వింతలను జూచుచును కడు వేగ జనిరి 
సప్త సాగర (హదమున స్నాన మాడిః 374 

అచటి వన వీధు లలి మనోహరము లగుచు 

సకల సౌందర్య విభవ పుష్కులత జూప 

వికృతి శోభల తనివొంది రామ లక్ష్మ 

ణు లొక యింత యూరట నంది యలరి జనుచు 38/1 

కమల కుముదాది జలపుష్ప కలిత మగుచు 

మత్స్య కూర్మాడి జలజంతు మయము నగుచు 

విమల జల పూర్ణమై సదా వేడ్క నిడెడు 

పరమ సౌందర్య ఖని యగు “సంప” గనిరి. 376 
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ఆ సరోవర తీరాన నమిత మోద 

మొసగు ఫల పుష్ప తరు గంధముల వహించి 

పిల్ల గాలులు చలువల ప్రయ మొసంగ 

మరచె దుఃఖము రాముండు మనసు నందు. చ తాకే —~ 4 

సీత కై వెదకుచు వన సీమలందు 

రామచం|దుడు నాక్కింత శమము నురచి 

అనుజు గని బలై _ లక్ష్మణా! అరయ వునహు 

ధన్యులము గాదె? _- గంటి ముదార మతుల, ౪78 

ఆ అగస్త్యుడు - శరభంగు -_ డతి' _ శబరి 

త్యాగి ఖగరాజు _ వీర లుదాత్త యశులు 

ఆదరాశయ మధు మూర్తు లమల గుణులు 

ధరణి నిరతము పరహితాచరణ మతులు. 373 

పరమ మహిమాస్వితములై న వారికధలు 

మాటి మాటికి దలచుచు మదిని . వార 

లడవి దారుల కడువడి నడచి నడచి 
అరసి రెదుటను బుష్య మూకాచలమ్ము. 

—[ 0౧ | 

జ్ శ్వ చారం 

ఇది శ్రీ గురునాధేశ్వర వరపిసాద సహజ కవితా సంపా“వ 

కాశ్య పస గో|త_ మావుడూరు వంశ పవి(త్ర_ పార్వనీ 

అనంత రామయ పుత9 - బుథ జన విధేయ _ 

రఘురామయ  నామధేయ వ9ణీతంబై న 

రఘురామ రామాయణము నందు 

అరణ్య కాండ సంపూర్ణము. 



త్ర 

శ్రి రఫురావు రామాయణము 

శ్రీ దలచి కృష్ణా_శమ సీమ యందు 
చింతలను వీడు వడి విలసిల్లి నట్టి 

విశ్వ విఖ్యాతః తెన్నేటి విశ్వనాధ! 

అవధరింపుము నాదు రామాయణమ్ము. 

ర్ష్కంధ కాండ 

హనంవుదా' వు సవూగవువుం. 

పరమ తేజస్వి రాముండు భార్య సీత 

జాడ నరయుచు నారికి జనుచు జనుచు 

కడు శమల కోర్చి బుష్య మూకాది) నికట 

మలయ శ్రైల విపిన సీమ మసలు వేళ. 

పర్వతాగాన నివసించు భానుజుండు 

బాణ పాణులై యున్న భూపాల సుతుల 

గాంచి_భయమందడి _అయకాల కాలుడై న 

వాలి పనుపున వచ్చిన వారటంచు. 

మది దలంచుచు నటనున్న మంతి వరుల 

జూచి యనె “మన వనమును జొచ్చి_నార 

చీరలను దాల్చి కౌర్య విస్సార ముఖులు 

దివ్య తెజులగను” డంచు దెలిపి మరియు. 

మౌనివరు తీ. వతర శాప మహిమ కతన 

వారి రాలేక.యిట నను దూల నేయ 

వీరలను బంపి యుండునన్ వీత మనము 

నన్ను దపియింప జేయుచు నున్న డనియె, 
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ఫీకరాటవి నిసుమంత భీతి లేక 
ఇంట విరుగాడు నట్టులయ్యిన కులీను 

అడవి దిరుగాడ గని విసయమ్ము నంది 

మదిని యోచించి యనినారు మంతులపుడు. ద 

బుక్షకుల భూషణా ! యిది బుష్యమూక 

మిందు వసియింవ భయములేదెందు నీకు 

వాలికయి శంక నీకింక వలదు-వార 

లెన్యరై యుందురో_-ఫంపు మెవరి వైన. op 

అనెడు మంతుల బలుకుల కర సుతుడు 

హనుమ కిట్లనె _ రవి తేజు లైన వార 

లెవ్యరో కనుగొని నాకు హితము గూర్చు 

మనుచు గోరిన యంత నయ్యనిల జుండు. || 

రూపమును మార్చి-_భిక్షుక రూప మూని; 
పర్వ తాగము డిగ్గి యా భాను కులుల 

జేరి_వందన మొనరించి _ధీర మతిని 

నర పాద్యాదికలచే నర్చ లొనగి. 8 

వినయ వినమిత దేహుడై అనిల తనయు 
డర కుల భూషణుల గాంచి _ ఆగమ విధి 

మధుర వాగై భవము దోప మాన్య గతిని 
కడు మనోజ్ఞమౌ ఆచార కమము పూని, 9 

పలికెః నార చీరల మాటున నలగి యణగి 

భూరి తేజః (పపూర్ణ సంస్ఫూర్తి జేసి 
వనము వెలుగొంద జేయు నో యనఘు లారః! 

విక) మోద్దతి చూపుల వెలయు మీరు, 10 



కిష్కింధకాండ 

అరయ రాజర్జులో _ గాక నమర వరులొో 

తావ సోత్తములో _ లేక దైవ సములొ 
ఎవరొ మీరలు? డాక్షిణ్య మింత బూని 

తెలుప గోరెద కారుణ్య నిలయు లారః 

మునుల జుత్తు ముడులు శీర్ణములను వెలుగ 

మొలక నవ్వుల (వకృ తినే ముఠియ జేయు 
కరుణ రస మూర్తులగు మిన్ము గాంచి నంత 

భక్తి యుప్పొంగె వినయ భావంబు గలిగి. 

మునుల వలె నున్న మీరలు మూక్తి గొన్న 

వీర రస రూపులై_ వన వీధి జనుచు 

కూర మృగరాజి వెరపించు తీరు గనిన 

మీరు సామాన్యు అని దోచ దేరి కయిన. 

అర్క పుతుడు నుగీ9వు డను మహిత్ము 
డన్న యౌ వాలి నిరసింవ _ నవని నెల్ల 
దిరిగి _ యా బుష్యమూక భూధరము పైన 

వాస మున్నాడు _మీ సఖ్య మాస జేసి. 

నన్ను మీ కడ కనుప నే నతి ముదమ్ము 
గనుచు చనుదెంచీ నాడ _ నే వనచరుండ 

అర్మ తనయుని సచివుడ _ నవని నన్ను 

అతి ముదమ్మున హనుమంతు డం1డు జనులు, 

మూడు లోకాల మూపున మోయ గల్లు 

దిరు లగు మీర లీ విధి ఘోర వనుల 

మునుల రూపాన _ విండ్లు నమ్ము లను బూని 

చిరుగ కారణమును నాకు దెలుపు డనుచు. 
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వినయ వినమిత శీర్షుడై వేడు కొనెడి 

తరు చరుని గాంచి దయదాల్చి దాశరథియు 

అనుజునిం జూడ - తన యన్న మనము నెరిగి 

పలికె లక్ష్మణు డీరీతి పవన జునకుం 17 

పరమ భక్తా గ గణ్య - ఓ భాసురాత్మ: 

కోసలాధిశు సుతులము _ కూర్మి మీర 

తండి బాసలు నెరవేర్చు తపము బూని 

వనుల మునివృత్తి దిరుగగా వచ్చితి మ", 18 

అతడు రాముడు! తమ్ముండ లక్ష్మణుండ! 

రాము సతి జనక తనయ రమణి సీత 

పొసగ గోదావరి తీర పుణ్య వనుల 

వాస 'మొనరింప దుష్ట రావణుడు నపుడు, 19 

ఇరువురము ఇంట లేకుండు తరుణ మరసి 

వంచ నాత్ముడు రావణ వంచకుండు 

దొసగు మది నెంచకయె వచ్చి దొంగ రీతి 

రమణి సీతను గొని పోయు [భమల దవిలి. శె క 

ఆమె కయి ఫెదకుచును మేమడవులందు 

కలయ దిరుగుచు శబరిని గలసి నాము 

ఆమె _ సుగీ)వు మైతి? మీ కతుల శుభము 

నొనగు నని దెల్బ వేగమీ దెసను బట్టి | 

వచ్చినార ఘీరీతి నివ్వనము నందు 
సూర్య పుతు?ని సుగీవు చూచు కొరకు 

కాక తాశీయముగ నీవు గలసి నాడ 

వెరుగ బలుకుము నీ విధ మిపుడు మాకు. లిం 
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అనిన _ వినయము దోప నయ్యిన కులాళ్ళి 
చందు లిర్వురి పద పంకజముల కెరగి 
వందనము జేసి సుమధుర భాషణాన 
కుతుక ముపష్పొంగ బలికె మారుతియు నపుడు జి 

తపన సుతుడు సుగీ9వుడన్ కపి రేణ్యు 
డన్న చే బాధలంది - ఆ పన్ను డగుచు 

భదంతను గోరి బుష్యమూకాది) పైన 

తగ వసించెడి _ నిట తలదాచు కొనుచు 24 

అంజనా దేవి ఘన తప మాచరించి 

కనియె నను వాయు దేవుని కరుణ వలన 

అర్మజుని మంతి9గా భువి నలరు వాడ; 

“హనుమో యని బిల్లు రంద రియ్యవని నన్ను. 2 

కారణము లేక మనమున కరుణ వీడి 

తమ్ము డయిన సు|గీవుని తరుణి బట్టి 

అతని నావలకును గెంటి ఆ్యగహమున 

వాలి పలు బాములను బెట్టీ _వబలె ననఘః £6 

ఆర్హు డయినాడు సు|గీవు డన్న వలన 

_ఎభము వీడి దీనుడై వనరు చుండి. 

అతనితో చెల్మి మీ కిష్టమైన నేను 

కారకుడనయి స్నేహ సంఘటన సేతు, 27 

రవి కులాలంకృతులు దశరధుని సుతులు 

అసమ తేజస్వి రవి సుతు డమిత బలుడు 

కలదు మీకును మీకును దెలియ నట్టి 

అమల సద్వంశ బాంధవ్య మరయ రామః. జి 
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వాంఛ నీయము మీ మైత్రి _ వసుధ కెంతొ 

క్లీమ మొనగూర్చు ననుచును చెప్పె వెడద 
భావి ఫలమది సూచన పా9యముగను 
హృదయమున దోచు నంచు వచిం తు బుధులు, 

సమ సమస్యలు గల మీరు సమ్మతించి 

సఖ్య మొందిన గలుగును జయము నిజము? 

ఆపదలు దీరి కిష్కింధ నాత డేలు; 

రాము డేలును కోసల రాజ్య రమను, 

వలసి నంతటి వానర బలము గలదు 

అరయ కిష్కింధ యందు _ న య్యవని తనయ 
జాడ గాలించి యరయగ జాలు వారు 

కలరు వానర గణము లక్షలకు మించి, 

వాలి కతన నుగీ9వుడు వాస మున్న 

పర్వతము డిగ్గి రాలేడు - భాను వంశ 

పూజ్యతము లార - మీ బొందు పొసగ జేయ 

దోడు కొని పోదు రండు నా తోడ ననెను, 

పవన సుతు మాటలకు రాము డవని సుతను 

గాంచి నట్టులె ముద మంది _ కపి నరేణ్యు 
చెలిమి కాంక్షించి _ మౌనము జెంది యుంథ 

పరగ సొమితి?) అన్నతో బల్మె నిటుల, 

అన్న! యీతడు వానరు డైన నేమిః 

భాష సంస్కార వంతమై ప౦ళిభ నించె 
పండితుడు _ జ్ఞాని = నిర్మల భక్తు డఖిల 

వెద శాస్తోల నరసిన విదుని వోలె. 

లై 

కాలా 
ల 

లలి 

34 
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మదిని దోచెడి _ నితనితో మనము జనుట 

యుచిత మగు _ గాన మనమిపు డుర్వి ధరము 
జేరి - కమలాప్పు సుతునితో చెలిమి చేయ 
చింత దొలగును శబరి సూచించి నటుల, లికి 

తమ్ము డటు సూచనము సేయ - సమ్మతమ్ము 

రామ భదుడు దెలుపగా లక్ష్మణుండు 

హర్ష పులకిత హృదయుడైై హనుమ వినగ 

పలీకె సాదరమున లోని బాధ దెలియ. 36 

ఏ నరేంద్రుని ధా|కీశ లెల్ల గొలిచి 

గౌరవము నొంది మేలును గాంతు రట్టి 

దశరధుని పుతు9 డీ రామ ధరణి ధవుడు 
కోరు చున్నాడు స్నుగీవు కూర్మి నేడు, 37 

రావు సుగివుల మెకిి 
టీ (యు తో 

అనుచు గమనోన్ముఖులు నగు ఆ నృపాల 

సుతుల వీక్షించి మారుత సూను డంత 
బిక్షు రూపమ్ము విడి కడు దక్షుడైన 
వానరుని రూపు దాలిచి _. వారి నపుడు. 8 

తనదు స్కంధములన్నిడి తనివి చెంది 

తన్ను కృత కృత్ఫుగా మది దలచు కొంచు 

తెలియ రాని యానంద దిస్పి నంది 

వేరు కొనె బుష్యుమూశాది) శఖర సీమ, 39 

మలయ గిరియందు _ రామ లక్ష్మణుల భయము 

వలన తలదాచు కొన్న యబ్బానుజుండు 

వచ్చి _ ఘన కేజమున నున్న వారి జూచి 

భ_కి భావము మది (గమ్మ పరవశించె. 40 



శఘుతామ రామాయణం 

అనిల సుతుడంత ననియె నయ్యర్మజాునికి 

అనఘు డీతడు రాము డత్యధిక బలుడు 

అనుజ యుతుడయి యిదె యిట కరుగు దెంచె 

మాట వన్ని ంచి నీ స్నేహ మభిలషించి. 41 

ఈ మహామహు డిక్ష్వాకు డిన కులేం|దు 
డయిన దశరథ నరపతి కనుగు సుతుడు 

తండి? బాసలు నెరవేర్చు ధర్మ నిరలి 

వనుల వసియింవ _ నీతని వనిత గొనుచు. 4? 

ప9బల మాయావి దుష్ట రావణుడు వీర 

లింట లేకుండ జేసి నయ్యింతి సీత 

నపహరించుక పోయె _ వారారు లగుచు 

దైవ సంకల్పమున నిట దారసిలిరి. 49 

మీకు మీకును దెలియని మి|త బంధ 
మేదియో యున్న దది మీరు కాదనంగ 

రాదు _-మీ మై[తి గని _ కపిరాజ! పృధ్వి 

పులకరించుటె శుభములు పొనగు _ నిజముః 44 

నలా బాతు న 

అనుచు దెలిపిన సుగీ9వు డాత్మ మురిసి 

భరి యుహ్బంగగా రామ భదు పాద 

ప౦ంకజముల౦ టి నము+దైై [(పణతు లిడెను 

గాంచి నతులిడి రటనున్న కపులు గూడ, 45 

భక జనపాలుడగు రామభదు) డంత 

ప్రీతి మెయి నర్మసుత నాదరించి _ కరుణ 

దొలుక నాలింగనము చేసె దూరదృష్టి 

సకల జగములు వేనోళ్ల సన్నుతింప. కక్ 



కిష్కిం ధకాఠిజ 

అదను గని పెట్టి శీఘ్మమయ్య నిలజుండు 

అగ్ని నెలకొల్చ - రాముండు _ నర్క్మజుడును 

అగ్ని కపుడు (పదక్షిణ మాచరించి 

కరము కరమున నుంచి జగమ్ము లెరుగ. 

చెలిమి గావించి _ రాముడు చేసె నపుడె 

ధృడ ప్రతిజ్ఞను _ వాలిని దూల నేసి 

అతుల కపిరాజ్యమునకు పట్టాభిషిక్తు 

జేతు నిన్నని సు(గీవు చేయి బట్టి. 

అమిత మోదాత్ము డై కమలా ప్ర సూను 

డపుడు రాము పదాబ్దమ్ము లా(శయించి 

భువము దివములు మార్మో9గు రవము చెలగ 

పలికె నీరీతి దశరథు పట్టి తోడ. 

అనతి కాలంబు నందె నియ్యవని _ స్త 

సాగరమ్ములు గాలించి _ స్వామి! నీకు 
ముదము చేకూర జేయుదు . ముదిత సీత 

దెచ్చి నీ పాదముల నుంతు దీక్ష బూని. 

భూమిజను బట్టీ దివియందొ _ పుడమి యండాొ 

అతల కుతలము లందునో _ యవని క్రిందా 

గోవ్యముగ దాచి యుంచిన కూూరు బట్టి 

వడిగ బడపైంతు నీ పాద వనజములను. 

అగ్ని సాక్షిగ నీవిధి నర్మ సుతుడు 

పలికి నంతనె శ్రీరామభ దు డమిత 

హర్ష పులకిత గా(తుడై _ అతని నపుడు 

కరము యాలింగనము జేసి గౌరవించె, 

47 

49 

క్ష గూ 
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[పేమ గదురగ మృదు మధు భాషణముల 

ఒకరి కయిన ఈ కష్టముల నింకొకళు దెలిసి 

వల్కుటయు నలె వాఠికి పట్టుదలయు 

ములు తేని జనో న్య 'మై(లిగూడ, ఏన ద్ a రము 

ఏను ని దాస దాసు౦డ _ నినకుర్తేం|డ 

ఫలము గై నాదు ౨ జన్మ స్ చెలిమి వలన 

పర పు మాదాన నిముబర్కె భానుసుతుడు. 14 

అనమఘః। విష సమమైన (= గోజనము మాడ్మి 

రామ ప్ని ని శ కది రాజవరులు 

శేరి చూడోగ వెరతు రీ తీవీజ పై రి 

నాశనము దెచ్చుకొణను జానకిని గోరి. గగ 

ఆకనము్యున జను రావణాంక మందు 

కొట్టు మిట్టాడి శోకించె గుండె లవియ 

రామః హా లక్ష్మథా! యగి రమణి సీత 

ధరణి ధరములు విక్రలమై దద్ద ర్రిలగ. ష్య 

నగలమూటను రావమునతుజూపుట 

అట్టి సమయాన్స యా పర్య తాగ క పుందు 

నున్న 'మముజూచి వేగ మా సస్ను త్తాంగి 

చీర చెకగున' ముడిచిన హారములను . 

జార విడిచెను_అవీ దాచి నార మేము. ర్ట జా! 

అనుచు హరివరు డ ది గుహాంతరమ్ము 

జొచ్చి - నగలున్న' మూటను దెచ్చి = రాము 

మోల నిడ_సీతవని పోల్చి _ జాలి 'గొఆప 

కనుల నిరము నించె నక్కరుణసూ ర్తి. జ్ అం 



కిష్కాంథకాఅత 

జాలి గొలిపెడు శ్రీరామచం(దు ముఖము 

చూడగా లేశ్ర తలథించె సూఠత్య సుతుడు 

హృదయ శోకము తీవమై కుదిల వరువ 

సూటిగా రాల్చె రెండు కన్నీ టి బొట్లు 

కపి వరుండంత రానుని తపన ముడుప 

సుంత యో చిం చి_దుంఖమ్ము కొంతబాసి 

వినయ వినమితు డె యిటు విన్న వించె 

స్వాంతమున రామచం |దుడుత్సాహ మొంద. 

పా9ణభయ మొన గూడీన _ఫాజ్జ డెవత్తు 

కుంగగా బోడు-కలతకు లొంగి పోడు 

అజ్ఞుడదెయైన భీతిథి హడలి న 
ఉప్పెనను కొట్టుకొని పోవు శైెప్ప ప 

సుఖము నణగించు_ తేజంపు శోభ తగ్గు 

బుద్ధి నణగించు- తాలిమి బోవ జేయు. " 

జగతి కోకము- కాన; 'వ్రీజ్ఞాన ఖనుడో | 

శోకమును వీకుమని వేడి సూర్య 'సుత్తుడు, 
rp pa swt 

మాత్రుని హిత బోధ విని రాజ సుతుడెఢంద్ల 

చింత ర్వైక్కింత మరచి (వశాంత్తి నొంది 

హితుడ! దై దై న్యమ్లు వోయె నీ కతన్త-న్తింక 

దొలగ జేయుదు భవదీయ దుఃఖభరము. 

రఘువరుడు మోదమున కఫి రాజు జూచి 

పలికే నతనితో _నుతగుణా! ప్రబల వై వై ర 

మేల కలిగెను నీకు నవ్వాలి తోడ 

దెలుపుమన నర్మ సుత్తుడిట్లు దెల్లియ్లు బల్సీ కెం 

99 

60 

bl 

62 

64 
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(భాతృ భక్తితో వాలిని | పభువటంచు 

సతము గొల్చుచు నుంటి.నన్నతడు గూడ 
నమిత పే)మానుసకు డై యాదరించు ; 
చూవరులసూయ చెందుచు చోద్య మంద. 66 

అంత నొకనాడు మాయావి యను నిశాటు 

డతుల మదమున కిష్కింధ కరుగు దెంచి 

పూర్వ వై రాన వాలితో పోరు సల్చ 

సిద్ధ మైనంత వాలియు కుద్దు డగుచు, 67 

ఘోరమగు పోరు సలిపెను_వీరుడై న 

వాలి ధాటికి దనుజుండు చాల లేక 

పార 'జొచ్చెను = వానిని బట్టఎంచి 

వాలి పెడ లెను_జనికి నే వాలి పెంట. bg 

ఇరువురింజూచి దనుజుండ పరమ భీతి 

కొండ గుహసాొచ్చి పరుగిడె; కూడ నంటి 

దనుజునిం్యదుంచి వత్తు నందనుక నీవు 
ద్వారమున నుండుమని వాలి పలికి యరిగె. 69 

వత్సరమ్మేగె _ తెలియదు వాలి జాడ! 

గాని యొక నాడు గుహనుండి కాల్వగట్టి 

వెలికి (ప్రవహించె చెత్తురువెల్లుపలయి 

ఘోర గర్భనల్ వినబడె గుహను వీడి. 70 

దుష్ట దనుజుండు వాలిని దునిమి యుండు 

నసెడు శంక యొకడు మది నా[కమించె, 

కొండగుహ నొక్క పెను శిలగూర్చి మూసి 

కలత జెంది కిష్కింధకు కదలినాడ! 7 



కిషింధకాతిత 

అన్న మరణీంచె నంచు నే నాత్మ వగచి 

పూర్ణ దుఃఖాన కిష్కింధ పురికి జేర 

వాలిలేని పట్టణ మెల్ల జాలి గొలిపె 

శూన్య మయి దోచె దుఃఖ మనన్య మగుచు, 7 

వాలి వలె కపి రాజ్యము నేల జాలు 

యోధుడ నటంచు మంతులు యోజ సలిపి 

కట్ట బెట్టీరి రాజ్య మా కపులు నాకు 

వేరు మార్గము లేక నే నూర కొంది, 79 

చండ వి|కముడగు వాలి చావ లేదు 

నిజ భుజోద్ధతి “మాయావి” నిఖిల జగతి 

జనులు వొగడగ పరిమార్చి జక్క తిరిగి 

వచ్చి చేరెను కిష్కింధ పట్టణమ్ము. 74 

ఎదురుగా నేగి వినయము మది చెలంగ 

జరిగినది యెల్ల నన్నకు నెరుగ జెప్పి 
క్షమను గోరుచు కపిరాజ్య రమను_నతని 

చఠణముల నుంచి మొ9ీక్క-నా సమయ మందు. 75 

_కుద్దుడయి వాలి నను జంప సిద్ధ పడగ 

పాణ భీతిని కిష్కింధ బారి _ వచ్చి 

నాంత రంగికు లైన యీ హనుమ దాది 

సచివులంగూడి యుంటినీ శైల మందు, 76 

ఎంత వేడిన వాలి సుంతేని వినక 

భాతృ వాత్సల్యమును గూడ బార (దోలి 

కఠిన హృదయుడై నానిజ కాంత “రుమను” = 

తానె గైకొగె |కూరుడై ధర్మ ముడిగి. 77 
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చేయునది లేక నేనకి చింత జెంది 

హనుమ దాదుల 'జోడ నియ్యది? జేరి 
వాస మున్నాడ ! రాలేడు వాలి యనుచు 

కాని యేతెంచె నస్ జంప బూని వాలి. 

అదుగొ 1 చూడుము!రామ॥! యియ్యది యందు 

నస పంజర మయ్యది_ నసుర వరుడు 

దుందుభి యనెడు వానిది _ దూల నేసె 

బొటన (వేలితో వాలి దానిటకు మున్నె. 

ధ్యాన మగ్నుడై. యుండె మతంగ మౌని 

తత్తపో భంగమొనరించె దర్పమునను 

మునియు శపియించె వాలి యీ భూధరాన 

నడుగు నిడి నంత తల ముక్కలయి నశింప. 

మౌనివరు శాప వశమున పాణ భీతి 

వాలి_గిరి చేరలేక నస్ వదల లేక -. 
వేచి యున్నాడు నను ' జంవ_ఖీతియుతుడ 
ననుచు విలపీంచె 'నుష్ట బాష్బాక్షు డగుచు. 

శాప భయమున వాలి యీ శై లమునకు 

రా నశక్యుండు నగుట నే రామభ దః 

ధైర్య మున నుంటి నిటను నిందనుక నింక 

రక్షకుడ వీపెః నాభాగ్యరాశ నీపై! 

అనుఛ్లు సాష్టాంగ వడిన నయ్మర్క | సుతుని 

గౌధవంబున. ప్రై కెత్తి గౌగిలించి 

అభయ హస్తాన సం, పీతి ననునయించి 
వెన్ను తట్టచు _ధెర్య 'సంవన్ను జేసె, 09 
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వాలి కధ విని శ్రీరామభ|దు డపుడు 
సత్య' కోధితు డయి మది జాలి 'తొణక 

కపి కులీను ను|గీవుని కనికరించి' 

కలత దొలగగ నతనితో పలికె 'నిటుల 84 

నిజము డెలిసితి మేలగు నీకు - నింక 

వగవ బనిలేదు _ నీ యన్న వాలి దూలు 
నవెడి రామువ కనియె నో అనఘ! సింహ 

బలు డ సామాన్యు డా? వాలి బలము వినుము. 5 

తప్పకయె వాలి నాల్గు సం|దముల దోగి 

(పతి దినమ్మును తరజి కర్ణ గమ్ము నొసగు 

వేయి తలలున్న ఆ కార్తవీర్యు 'నెదిరి 

గడ్డి కరపించి యోడించె - ఘనుడతండు. 86 

గదిసి ఎచతిరించు నద్దశకంఠు బట్టీ 

మూర్చ నొందించె మున్నీట ముంచి _ ముంచి 

వాలి ఢాకకు దనుజుండు చాన తేళ 

పరుగు లిడి లంక జేశె సత్వరము నపుడు. 87 

మధన పడుచున్న సు(గీవు మది గ్రహించి 
చండ వి|కము డగు రామచంధుర్తి ( డపుడు 

ఘనుడు సుగీవునకు దు9ప్రి గలుగు నటుల 

స్వీయ శ జిని వ్యక్తృమ్ము. జేయ దంచి, 00 

బొటన (వేలిని మీబె నా పొంత నున్న 
పర్వ తాభ దుందుభి అస్థి పంజరమ్ము. 

అవియు' నూరామడల డాటీ ఆవల ఫడియె 

అంతతో 'భోక రాముండు జెంతనున్న' 89 



రఘురామ రామాయణం 

చదల నంటెడు పెనుస్థూల నప్త తాళ 

ములను భంజించె నొక కోల భువిని గూల 

పురుష పుంగవ నస్త్ర వై పుణ్య మరసి 

విసయంబందె నా కపి వీరు డెదను. 

శక్తి యెరిగిన సుగీ9వు జేర బిలిచి 

మంద హాసమ్ము మోనున చిందులాడ 

వనచరాగ౧ణి! రేపె యవ్వాలి బిలచి 
అని నొనర్చుము _ నేను నీ వనుక నిలచి. 

నేల గూల్చెద నొకకోల వాలి నను 

రామచందుడు దెలుప_నారామ చరుడు 

నమిత మోదము తోడ రామాజ్ఞ పూని 

సమయ మారసి అనికి గర్జన మొన్చె 

వాలి సుగి వుల యుంద్ధవరు 

ఆర్క సుతు డప్పు డొనరించి నటి గర్డ 

నమ్ము విని వాలి కడు విస్స్నయస్ము చెంది 

తీవ) కోపాన జనుదెంచి వ! బుద్ది 

యుద్ద మొనరింవ వేగ సంసిద్ధు డయ, 

ద్వంద యుద్ధమ్ము నానరింప దలచి వార 

లొండొరుల ముష్టి బోరుచు నుండు వేళ 

రెండు గజము లటుల రెండు కొండ లట్లు 

పోరు చుండుట గని భీతి పొంది రెల్ల 

సాహసమ్మందు బలమందు జవను. నందు 

శౌర్య ధెర్యమ్ము లను వారు సదృజ లగుట 

పరు తివియకయె "ఘోర సంగరసు సలుప 

జాలిరి _ బలంబు దీక్తయు చాల గలిగి. 

91 

94 
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వాలి కథ విని శీరామభ[దు డపుడు 

సత్య శోధితు డయి - మది జాలి తొణక 

కపి కులీను సుగివుని కనికరించి 

కలత దొలగగ నతనితో పలికె నిటుల. 84 

నిజము దెలిసితి మేలగు నీకు నింక 

వగవ బనిలేదు _ నీ యన్న వాలి దూలు 

ననెడి రామున కనియె నొ అనఘః సింహ 

బలుడు సామాన్యుడా? వాలి బలము వినుము. 85 

తప్పకయె వాలి నాల్లు సం[దముల దోగి 

(పతి దినమ్మును తరణి కర్ణ గ్రిమ్ము రిడును 

వెయి తలలున్న ఆ కార్త వీరు నెదిరి 

గడ్డి కఠపించి యాడిందచె _ ఘనుడతం౦డు. 86 

గదిసి ఏటిరించు నద్దశకంఠు పట్టి 

మూర్చ నొందించె మున్నీ ట ముంచి _ ముంచి 

వాలి ఢథాకకు దనుజుండు చాల లేక 

పరుగు లిడి లంక జేరె సత్వరము నతడు, 87 

మధన పడుచున్న సుగీ9వు మది (గహించి 
చండ విక9ము డగు రామచందు? డపుడు 

ఘనుడు సుగీవునకు (దుప్పి గలుగు నటుల 

స్వీయ శ కిని వ్యక్క మ్ము జేయ దలచి, 88 

బొటన (వేలిని మీటె నా పొంత నున్న 

పర్వ తాభ దుందుభి అస్థి పంజరమ్ము 

అదియు నూరామడలు దాటి అవల పడియె 

అంతతో బోక రాముండు చెంత నున్న. 89 



100 రఘురామ 

చదల నంటెడు పెను సూల సప్త తాళ 

ములను భంజించె నాక కోల భ భువిని గూల 

పురుష పుంగవు నత్త వై పుణ్య మరసి 

విస్మయంబందె నా కపి వీరు డెదను. 

శ్రి యెరిగిన సుగివు జేర బలిచి 

ముంద హాసమ్ము “నాఘున చిందులాడ 

వనచరాగణి ! రేపె యవ్వాలి బిలచి 

అని నొనర్పుము - నేను నీ వనుక నిలచి. 

నేల గూల్చెద నొకకోల వాలి ననుచు 

రామచం[|దుండు దెలుప _ నారామ చలుడు 

నమిత మోదమ్ము తోడ రామాజ్ఞ పూని 
సమయ మారసి అనికి గర్జన మొనర్చె. 

వాలి ను: గివుల యుద్దవ. 

అర్మ సుతు డవు డొనరించి నట్టి గర్ద 

నమ్ము విని వాలి కడు విసయమ్ము చెంది 

తీవ కోపాన జనుదెంచె శీక్ష బుద్ధి 
యుద్ధ మొనరింప వేగ సర్సిద్ధు డయె్టం 

ద్వంద్వ యుద్ధము: ఇ నొనరింప దలచి వార 

లొండొరుల ముష్టి బోరుచు నుండు వేళ్ల 

రెండు గజము లటుల రెండు కొండ లట్లు 

పోరు చుండుట గని భీతి పొంది రెల్ల. 

మృందు బలమందు జపము నందు 

ర్య రై ర్యమ్ములను వారు సదృశ లగుట 

రు సలిపిరి విజిగిష ఘోర గతుల 

హసమ్మును _ బలమును చలము గలిగి. 

రామాయణం 
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అర్బజుడు _ వాలి యెకరీతి నలరు చుంట 
నెవడు వాలియొ ? సుగీ9వు డెవ్వడొ _ అని 

పోలు కొనలేక _ వారలు పోరు నపుడు 

శరము విడువడు రాముండు సాహసించి.” $6 

దివిజ ఫలి సుతు డంతట రవి తనూజు 

పిడికిటం దీ|వ తరముగ పొడుచుచుండ 

తాళగా లేక నాతడు ధైర్య ముడిగి 

నలత జెందుచు మనమందు దలచె నిటుల, 97 

రాముచే నమ్మి చొచ్చికి రణము నందు 

వ్యర్ష మయ్యె నేడు నాదు పియత్న మెల 
౨ ‘ na) 

బాస చేసియు _ తనకేమి పట్టనటుల 

మిన్నకొనె రాముడని మది ఖిన్ను డాయె. రి 

అన్న ధాటికి పోరిలో నాగలేగ 

(పాణ భయమున రణభూమి వదలి_పార 

రాము డోదార్చి విషయమ్ము పస్తుతించి 

ధైర్య సమదవించె _ మరల యుద్ధమ్ము సలుపం ల$ 

శమము వాయగ తనదు హ_స్తమున నిమిరి 

బలము ధైర్యము చేకూర్చి బ౦.పెమరల 

వాలితో బోర నొక పూల మాల నరుత 

దాల్చగా జేసి నిలచె తా తరవు వెనుక, 100 

పుశ్వృదామమ్ము ధరియి౨చి బోరు సలుప 

మరల వచ్చిన సుగీవు మద మడంచి 

మదటి గరపింతుననీ వాలి పటు బటి 
చ (cA) టి 

వోొరదొడగెను పొగరు టాబోతు పగిది. 101 



100 రభఘురాను రామాయణం 

తమ్మునిం గుమ్ము చున్నట్టి తరుణ మరసి 

చెటుచాటున నిలచి యున్న టి రాము 
య య 

డానవాలును గురుతించి _ అగి నిశాత 

బాణమున వాలినిం గూల్చె _ పరమ బలుడు. 102 

వాలి ధర వాలి నంత నవ్వన చరులును 

జయ నినాదము లొనరించి _ శక్తుడై న 

దశరధాత్మజు శ్లాఫుంంచి - దర్పమూని 

పభువు సుగీ?వు గీర్తించి | పబలినారు. 109 

రక్త సి కాంగుడై వాలి రణ తలాన 

వా9లుటంగని రవివంశ వర్థనుండు 

వేగ దరిజేర దుస్సహ వేదనమున 

వాలి నుడిపెను రఘుకుల వరుని గాంచి. 104 

దయయు శమమును సత్యంబు ధర్మ గుణము 

కలిగి విలసిల్లు చుండెడి ఘను డొఠండె 

ధరణి రఘురాము డని వింటి _. దయను హారి 

యేల యీ లీల రామ 1! నన్నేసి నావు? 105 

ఏను నీయెత దోషస్ము నేమి జేసి 
యెరుగ _ నను గూల్చ్ప ధర్మమా ? పరమ పురుషః 
తార వలథన్న వినకుండ దగుదు నంచు 

వచ్చి రణమిచ్చి మృుత్యువు వాత ఐబడటిభి, 106 

అన్న దమ్ముల కును కలహము అగుట 

సహజ మది గాదె పరికింప జగడియందు. 

ఎట్టి సంబంధ మును లేని య ట్టి నీవు 

చంపితివి కనంబడక నిష్కారణముగ 107 



కిష్కితిథకాఠిడ 

క్షతియుండవు_నను చెట్టు చాటు నుండి 

కూల్చు టేపాటి శౌర్యపు గొప్ప నీకు; 

క్షత ధర్మము వీడి రక్కసుని మాడ్చి 

మాయ యుద్ధము సేత నన్యాయ మగును. 

వానరుడ నేను స్వేచ్చగా వనములందు 

తిరుగు. చుందును పరుల బాధింప కుండ 
లలిత వనముల మధుర ఫలాల దినుచు 

బతుకు చున్నాడ ననఘ ! నా బతుకు నేను. 

రమణి సీతను చెరగొన్న రావణుడనె ? 
కుటిల గతి కోసలమ్మెల్ల గొనుచు _ వనుల 
దిరుగ వెడలింప జేసిన భరతుడ నొకొ ? 
ఏల పగగొని నను జంపితీవు రామః! 

అనుచు భాష్పము లొలికెడు కనుల నీరు 

దుడుచు కొని మాటలాడక పడియె యున్న 
అల్ప చేతను డగు వాలి నంత జూచి 

రఘు కులాగ్రణి యిట్లాదరమున బల్కె. 

వనచ రేశ్వర! ధర్మమంచనుటె గాని 

దెలియవే నీవు జేసిన తికమకలను 

అను జు సుగీ9వు కిష్కింధ కవల నెట్టి 

అతని సతి చెర గొనుట న్యాయంబె నీకు ? 

గుడ్డ గు వారితో పొత్తు జేసి 

టు ్నగుడ్డయె నీ దగు పురుష తనము 

పల కపులతో నిత్యము చపల మగుచు 

నీతె చెడె నీదు జీవిత నియతి యంత. 
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రఘురామ రామాయణం 

కలుషములు లోన నిడుకొని గాన లేక 

ఊరకయె నన్ను నిందింతు వోయి 1 వాలి ! 

యోచనము సేయ నీ తప్పు లొరుల యందు 

రుద్దుటయె వీడు మతమంచు రూఢ మయ్యె, 114 

నరులు మృగయా వినోదులై _ ధరణి యందు 

మాంసమున కని మృగముల మడియ జేతు 

రైన దురితమ్ము నొందరు ! అఖిల శర్మ 

రతులు రాజులు మృ గయాఖి రతులు గారె ? 115 

అనుజు [పాయ పత్ని 'కృవ్వును' కామాంధుడ వయి 

బలిమి చెరబట్టి భోగించు కలుష మళ్లివి 

రాజులకు దుష్ట శిక్షణ రాజనీతి | 

గాన శిక్షింప నర్హుడ _ కపివరేణ్య. సాల సేవాలో అణ 

ఘోర పాపము లొనరిఆచు కుమతు లిలను 

రాజ శీక్షితులై సుర రాజ నగరు 

జేరి సుఖియింప దే దొడ్డ జనుల వోలె 

మహిని నిది ధర్మశాస్త్ర సమ్మతము గాదె! 117 

కాన నీవును నా శరా ఘాత మహిమ 

నఘములను వాసి కడు నిర్మలాత్ముత వయి 

పుణ్య జన వాస మగు నింద) పురము జేరి 

మాన నీయుత వగుము _ ఓ వానరేం|ద ! 118 

అనుచు వచియించు రామున కంజలించి 

వనచ రేందు9డు వినయాన ననియె - రామ | 

ఈ నిశిత బాణ బాధ సహింప లేక 

ఏదొ పలికికి నను క్షమియింపు మనషు! 129 



కిష్కింధకాండ 

తార వాలిని జూడ వచ్చుట 

పా9ణ నాధుండు రణభూమి (వాలె ననుచు 

వినిన యవ్వ్యాలి సతి తార మునిగె మూర్చ; 

కొంత వడి.కామె లెలివొంది గొల్లుమంచు 

సుతుని తోడుక వాలిని జూడ వచ్చె. 

వాలి గని తార _ దుఃఖాన దేలి _ కనుల 

గ9మ్ము కన్నీటి పొరల శ్రీరాముని గని. 
పరులతో బోరు సల్పు నా భర్త నిటుల 

పొంచి వధియించితివి దోష మెంచ వై తి, 

వనములో వన్యములు దిని | బతుకు వారి 
వనితలను_సాధుజనులను_వనచరులను; 

గోగణమ్మును_మునులను._కుటిల బుద్ధి 

చంప నరకము కలుగు నంచనియె తార ! 

తలిరు టాకులు మనకు కావలసినపుడు 

తరుణ ఫలయుతమై యున్న తరువు గూల్చ 

దగుసె ? యోచింప_ఓ రామ ! ధరణి తనయ 

తోడ సద్దుణములు నిన్ను ఫిడె నేమొ ? 

న్యాయ మరయక వాలి నన్యాయ ముగను 

జంపి మము వేరు పరచిన స్వార్థ మకివి. 
“ఉసురు ఊరక పోదు !” నీ కసలు మదిని 
జాలి లేడను మాట యీ జగము లెరుగు. 

అనుచు నించించు భార్య నవ్వనచరుండు 

దరికి జేరగ బిల్చి యాదర్శ మకిని 
“రాము ఉన నెవ్వ డాది నారాయణుండు 

ధర్మ రక్షకు” డంచును తగ వచించె. 
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రఘురామ రామాయణం 

వారి తారాంగదులనం సుగవున 

క్ర ప్పగించుట 

రామ బాణాగ్ని తనుపున రగులు చుండ 

బాధగా మూల్గుచును వాలి _ ఆదరము 

దోవ _ రవి సుతు దరిజేర్చి - దుఃఖితు డయి 
పలికి నెల్లరు వినుచుండ పి9విలముగ. 1-6 

తమ్ముడా! కర్మ ఫలముల ధరణి జీపు 

అనుభ వింతురు _ సుఖమొ ? దూఖానుభవమెు ? 

విజ్ఞుడగు వాడు తెలీసి వివేక మూని 

సతము శుభకర్మ మాన్గాల జనుచు నుండు, 1:7 

అజ్ఞతను గాదె _ నేను నీ అనుగు పన్ని 
“రుమను*” చెరగౌని బహువిధ |భమల మునిగి 
చివరి కిటులైతి ! నిదియు నే జేసి నట్టి 
కర్మ ఫలమని ని మది గాంచు మయ్య, 128 

పలు విధముల నిన్ను నే బాధ పెట్టి 

నాడ ! మది తలంచక నీవు నా సుపుుతు 
నంగదుని | పేమతో సడా నాదరించి 
కన్న కొడుకుగ భావించి గావు మన్న. 1:9 

సూర్య సుత 1 తార సుతుడన్ని కార్య తతుల 

నీకు బాసటగా నిల్చి నిఖిల జగతి 
నుతులొనర్చగ సేవించు సతమ. నిన్ను: 
అభయ మిడి వీని గాపాడు ముంచు నుడివె. 120 

సౌమ్య! నాసకి _ యీతార _ సకలలోక 
వినుత గుణశీల నిన్ను సం|పీతి తోడ 
కొలుచు నిక ముందు _ దానికే కొరతలేక 
సుకత జీవించు నట్టుల చూడుమయ్య. loi 



కిష్కిలిథ కాలిక 1983 

సాథ్వి - యా తార 1 భానుజ ! సకల కార్య 

ధర్మ మర్మార్ధ సూక్ష్మ నిర్ధారణమున 
నేర్చు గలది _ కార్యాకార్య నిర యజ 

ణి ద్ద 
ధరణి ధర్మంబు దప్పని తరుణి సుమ్మి, 192 

క్షేమ మగు నయ్య _ వినుము ః నుషేణ పుతి 

భావ మెప్పుడు విఫలమ్ము బడయ బోదు 

ఆమె పనిచిన తీరు నీ వాదరింవ 
నఖిల సుఖములు నీకు సాధ్యము లగును, 199 

మరియు నింకొక్సు హితము నా మదిని గలదు? 

నీ బలమ్మున నాశలు నింపు కొన్న 

రాఘవుని కార్య మందున లక్ష్యళముంచి 

జనకజం గూర్చు!మీ రామచం[దు తోడ. 194 

అనుచు వచియించుచును మఘ వాత్మ జుండు 

హెమ కంజాత మాలను యిన సుతునకు 

కంఠమున నిడి యసం-నితి కార్య జయము 

శుభము నారోగ్యమును గూర్చు _ సోదరుండ !: 185 

హితము ననుజునకును జెప్పి ఇంది తనయు 

డంగడుని గాంచి వచియించె నతి _పీయాన 

తనయ ! దేశ కాలంబులు ధర్మ మరసి 
సుఖము _ దుఃఖము సమముగా జూచి మనుము, 136 

సుతుడ! నీ కింక తండి యీ సూర్య సుతుడే! 

ఏను జూ పెడి వాత్సల్య మితడు జూపు. 

తం|డిగా_రాజుగా_నింక దలచి యితని 

విడక సేవించి మనుటె నీ విధి యటంచు. 137 



రఘురామ రామాయణం 

అర్థియై వాలి యంత తారాంగదులను 

సూర్య సుతునకు దశరధ సుతున కెలమి 

నవ్పగించుచు _ ఆనంద మాత్మ నిండ 

చివరి నిట్టూర్పు విడచుచు చేరె దివిని. 190 

వాలి మరణింపగా గనీ వానరాళి 

శూన్య మానసుల్హై. వడి శోక జలధి 

మునిగి విలపించు చుండగా మూర్శ న్ నొంది 

తారయును నంగదుడు కూలినారు ధరణీ. le బైక్ చం 

తారా ఏలావవమంం 

తార యొక్కింత వడికిని ధరణి దెలిసి 

మూర్చ దేరిన -_ తద్దుఃఖ మోహ ముడుప 

రామచం[దుడు దరి చేర _ ఆమె రామ 

చందు గని బలె భర్తృ విషాద మొప్ప. 140] 

నిమిషమైన నన్టూడక నిలువ లేడు 
వాలి మద్భర్త - స్వగ్గాన వగచు నెంతొ 

నన్ను గనలేక _ దయ పూని నన్ను గూడ 
నొక్క పెనుకోల నిర్జింవ నుచిత మగును. 141 

ఇంద నందను డో రామః! సాంద) దుఃఖ 

సాగర నిమగ్నుడై నేను సరస లేమి 
వసుధ సుత బాసి గనలు నీవలె నతండు 
శోకమున విలపింపడే నాక మందు. 142 

భర్తృ నురణమ్ము తోడ యీ భార్య మనసు 

గాయమై ముక్కలై పోయి! గాన - రామః! 

బతుకు పయి నాస జచ్చె = యీ పడతి కింక 
ముక్తి దయ సేయు మయ్య నా మొరను వీనుచు. 14] 



కిష్కింధకాండ 

వలదు యుద్దంబునకు బోవ వలదటంచు 

సెంత బోధించినను విన కిట్టులాయె | 

ధర్మమే దారి తప్పిన - ధఠణి_ రామ ! 

మమ్ము గాపాడు వార లిమ్మహిని నెవరు? 144 

పొలుపు డెలిపెడి నవ దివ్య భోగ రాజి 

సతము నలరు జయంత వసంత కంతు 
డాద్యనిమీష సుతుల వోలె నంగదుండు 

నింక నే రీతి మనగల డిలను-రామ ః 149 

దే మందున్న కపెకుల తేజ మెల్ల 

నీ యదిమె గాదె! నాధ! గణించి చూడ 
అట్టి తేజము వాడి నే డలసి పోయె 
రాహు గసియింప ఘన సూర్యరస్మి వోలె. 146 

బహు విధమ్ముల గుండెలు పగిలి పోవ 

గడగి దుఃఖించు తారను గాంచి _. సుంత 

జాలి వహియించి శ్రీరామచం[ద మూర్తి 

పలికె; నుపశమనమ్మగు పలుకు లిటుల,. 147 

జనన మరణాలు సుఖ దుఃఖ సరణు లెల్ల 

జీవి కిడు బోహ్మ _ తత్పూర్వ జీవిత కృత 
పుణ్య పాపాల వాసనా పుష్కలతను 

దాని దాటగా శప లిద్ధరణి లేరు. 148 

వీర పక్నిపి నీవు _ వివేక ముడిగి 
పరి తపించు టుచిత మౌనె పడతి 1 భావి 

కాలమున భూరి సంతోష గతి చెలంగ 

గలవు - యువరాజు గాను నంగదుని గాంచి. 149 
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కర్శ్మమును బట్టీ బుద్ధి సం[కమము గలుగు 

కాల వశ వర్తున్లై కర్మ గతిని నడచు 
పా9ణి కోటులు _ జూచి ప్రపంచ మందు 

వగవ బనిలేదు - సహజ మీ వరుస _ భువిని. 

జనన మరణము లిల సహజమ్ము _ జీవ 

తతికి _ అనివార్య మైనట్టి మృతికి వగవ 

ధర్మమే! కాల ధర్మంబు దాట వశమె ? 

పృథ్వి న్ (పాజి కొటికి ? పుణ్యలలన ! 

నాశనమ్ము లే దాత్మకు లేశ మైన 

చివికి చివికి దేహము నశించు _ నశ్వ 
లక్షణ గత దేహమ్మిది-రాలిపోవు ! 

అనుఛు బోధించె వారల కర్మ కులుడు. 

అంగదుని చేత పితృ కార్య మరయ పైది 
క విధి జరిపింప_తారాది కపి గణమ్ము 

గోడు గోడున నెలుగెత్తి గోల చేయ 
శద్దగా సాగె వాలి సంస్కార విధులు, 

అర్మజుండంత శ్రీరాము డాజ్జ నిడగ 

తారయు రుమము కోతుల దండు లెల్ల 
గొలుచు చుండగ విజయంపు ఘోష తనర 

చేరె వైభవ యుతుడు కిష్కింధ పురము. 

ను'గీవు పట్టాఖిషేకవు 
శుభ ముహూర్తము గని కపి స్థోమ మష్నడు 

సకల వానర లోక రాజాధి పతిగ 

పట్టముం గట్టి రానాడు భానుజునకు. 

అంగదుడు యువ రాజుగా నయ నపుడు. 

lol 

194 

195 
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అతుల బలశాలి సు|గీవు.డా దినాన 

నధిపు పదవిని దేపట్టి యలరు కతన 

నిత్య యౌవన శోభల నెగడు పెండ్లి 
కూతురై వెన్లె కిష్కింధ కోమలాంగి, 158 

రాజ పదవిని చేంపట్టి _ రాము కడకు 

భక్తి తాత్పర్య భరితుడై _ పవన సుతుడు 
వెంట రా వచ్చి _' బుద్ధి వివేక 'శాలి 
అధికమౌ కృతజ్ఞతను సాష్టాంగ పడియె. 157 

_పీమ రాముడు సుగీవు లేవ సెత్తి 
గౌగిలించు కొనుచు మది గౌరవమ్ము 
దెలియ జేయుచు దరహాస దీ ప్రి నెగడి 

వానరాధిపు తోడ తా బలికె నిటుల. 158 

అనఘః యీ నాటి శుభము నీ వాత్మ నెంచి 
నిర్మలమ్మగు హృదయాన నీదు జనుల 
కన్న బిడ్డల నలె సాకి గౌరవించి 

ఖ్యాతి వడయుము _-ఘన రాజ నీతి మెలగి. 159 

అధిప ! వాన కాలము, వస్థానమునకు 
సానుకూలమ్ము గాదు _ |వశాంత మతిని 

కార్తికము వచ్చు నందాక గడు ముదమున 

పురమునందుండి పిదప సత్వరము రమ్ము. 160 

చవర్షబంతువు 

సత్వ గుణులగు రోమ 'లక్ష్మణులు (పీతి 

నర్మ సుతు 'బంపి - బుష్యమూకాది జేరి 
పకృతి శోభలు గనుచుండి = పరవశించి 
గడుప దొడగిరి ఆ వర్ష కాల మచట, 161 
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[పొవృ డంబుదముల గాంచి పరవశించి 

లక్ష్మణుని గని వలె శ్రీరాము చిటుల 

విరహు లకు తీవ? మదనార్షి వెలయజే యు 

కాల మిది _ లక్ష్మణా! వృష కాల మనగ, 

జఎధి రసముల నిన కరములు (గహించి 

గగన నవ గర్భమున జేర్చు _ గగన సలియు 

నెలలు తొమ్మిది నిండగా నిలువ లేక 

పురిటి నొవుల జలములు భువిని విడచు 

జలద సోపాన పంక్తుల జనులు - నాక 

సమ్మునకు బాకి నవ సుగంధము లలరు 

మల్లె మాలలతో నంతచమాలి నిపుడు 

తగ నలంకరింషన శక మగును గాదే | 

తమ్ముడా! ఘర్మ సంతప ధరణి జూడ 

వర నపోదక సిక్షమై విరహ తాప 

తపనమున _ జూడ _ జనకరాడ నయ భంగి 

నప9పులు రాల్బు చున్నది _ అనఘ! కంటె ! 

జలద గర్భంబు పడలిన సలిల బిందు 

బృ ౦దముల దోగి కేతకీ గంధములను 

వరల జేయుచు సాగు ని వ్వనము లోని 
పిల్ల గాలుల మనముల్ల సిల్లు _ గనపెః 

కారు మొగిలుల పంచను జేరి. శంప 

మిగుల చలియించు రీతి సొమి|తి ! నేడు 
పరమ నిందా స్వభావు డౌపం క్రి ముఖుని 
చెరను నెంత చలించునో యురలి సీత. 

16% 
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సతులకును నిట సమయాల పతుల యెడల 

మనసు పొంగుట సహజ మా జనక తనయ 

నన్ను గనలేక మనమున ఖిన్న యగుచు 

నెంత తపియించు చున్నదో యెరుగ వశమె ! 168 

తరుణి నా చెయి బచ్చీన దాది నేటి 

వరకు నను వీడి యెరుగ దీ వరున నేడు 

ఎంత కుమిలెడినో నన్ను నిపుడు రడి ౩ 

తలచు కొన గుండె చెరువయి తపన 'మొదవు ! 169 

రాక్షసుల బాధ లొక వంక _ రమణి నన్ను 

కూర్మి గనలేని తాప మింకొక్క వంక 

వరుస దపియింప జేయ _ మీ వడినె యచట 

యెంత మఃఖించు చున్నదో యెరుగ గలవె 170 

పలు విధముల నీరితి భ9మల దవిలి 

మధన పడుచున్న సోదరు మనమెరింగి 

లక్ష్మణుండ౦త నిట్టూర్చి - రాము గూర్చి 

పలికె నుపశమనమ్మిడు పలుకు లిటుల. 171 

మనసునం గీడు శంకించి మధన పడగ 

నగు? - సామాన,. నరుభంగి నఖిల మెరుగు 

విజ్ఞుడవు నీవు _ ఓ యన్న ! విధి లిథితము 

తప్ప దెంతటి వారై న దాటలేరు. 172 

అన్న! నీ బల సంపద లఖిల జగము 

లెరిగి యున్నవి _ దశకంఠు డెచట నున్న 

పట్టి బంధింపగా కపి బలము కలదు 

దిగులు నీకేల? నీ విట్లు వగవ నేల ! 173 
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ఇన కులా్య గజి! సీ శమ లెరిగి యుంట 

తుచ్చు డా రావణుడు నాడు ముచ్చు పగిది 

జనక తనయను గొని చనె _ మనము లేని 

సమయ మారసి సత్వము చాల కుంట. 174 

కార్తికము పచ్చినంత నక్నపి దేలు 

డఖిల బలముల గూడి నీ యాజ్ఞ వడ 

జనక సుత జాడ గనుగొని సక్యరమ్ము 

తెలుపగల డన్న : దిగులింక చాలు నన్న 179 

అవన తానను డయి రాసు డనుజ వచన 

శీత శీకరముల దోగి సేదదేరి 

గడువు ముగియగ వచ్చెను _ కపివరుండు 
వచ్చు జాడలు లేవంచు వలికి మరల, 176 

పెక్కు హింసల పొలము _ పెద్ద రాల 

మునకు నిజ సతి గలసిన యిన తనయుడు 

కొంత కాలమ్ము సక తోడ హార్మి గనుట 

మంచిదని యొంచినాడ నా మదిని నాడు. 177 

వచ్చె కా రిక_మెన నవ్వన చరుండు 
న 

జనక సుత నై న మరసెడు జాడలేదు! 

ఇచ్చుట శోకార్తి గుందు చే నిట్టు లుండ 

నచట కిష్కింధ సుఖుడయి నాత డుంతె, 178 

భాత భయమున కిష్కింధ బాసి-బహుళ 

కష్టముల 'దై న్యమున నుండు కాలమందు 

హితము చేకూర్చి మనుప నా యీప్సితమ్మూ 

మత్తుడై విస్మరించె నున్మత్త వృత్తి. 179 
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తనివి దీర సుఖముల ననుభవించి 

సంతసమ్మంది_పిదవ_తనంత దానే 

సమయ మారసి_చనుదెంచి_.రమణజి వెదకు 

కార్యమున నుండగలడను కాంక్ష నుంటి. 100 

అదియె నా బలహీనత యనుచు దలచి 

మిత భావమ్ము మరచి తా మెలగు నెడల 

వాలి వలె నాశనము నొందు కాలగరఠిని 

అతని గాపాడ లేరు బహ్మాదు లేని. 181 

అనుచు వ్యధ బల్కు చున్న రాముని నొకింత 

శాంత పరచుచు సొమి|తి సత్వరమ్ము 

అన్న యానతి గైకొని _ అర్య తనయు 

నరయ కిష్కింధ పురమున కరిగె _ నంత, 192 

లక్ష్మణుని గాంచి.ఆ కపిరాజు మిగుల 

భయము భ_క్టియు గదుర సత్వర మతండు 

రాము కడ జేరి వినతుడై ప్రణతు లిడుచు 

వెడుకొగె తప్పు మన్ని౦ప వివిధ విధుల, 189 

మహిని-దలుప_-ధర్మార్థ కామముల నెవడు 

విభజనము చేసి మంచిని విడువ కెపుడు 

మర్శమును వీడి నిర్మల మానస మున 

సంచరించునొ ! జగమున జయము గనును, 184 

సూర్య సుతు జూచి నంతనె సూర్య కులుడు 

కరము ముదమందె-కోపము చెరిగి పోయె, 

అమిత సంతసమున నత డర్మ సుతుని 

గౌరవము మీర మనసార గౌగిలించె, 185 



202 రఘురామ రామాయణం 

అర్మ సుతు నాజ్జ బుష్య మూకా(ది నంత 

మూల మూలల గల కపి ముఖ్యు లెల్ల 
రామ కార్యాను రక్సులై రమణి సీత 
జాడ నరయగ జేరి రుత్చాహ బుద్ది. 186 

సు గీవుడు సీత వెదుక వానరుల బంపుట 

అర్క సూనుండు శ్రీరాము నాజ్జ మేర 

ధరణి యందున సీత నా దైత్ఫ్యు డెందు 

దాచినను బోయి నెలనాళ్లు దాట కుండ 

వెదకి కనుగొని రమ్మని ముదల నిడెను. 187 

అప్పుడే చూడగ సుషేణు డాది కపులు 

చనిరి _పాకృ శ్చి మోత్తరా శలకు కదలి 

అంగదుడు సిద్ధపడె దక్షిణాశ వెదుక 

జాంబవంతుడు హనుమయు సాయ పడగ 188 

అంజనాత్మజు డంతట నతి విన|మ 

భావ మున _ భ క్రితో-రామభదు) (మోల 

నిలచె_రెండు హస్తముల నౌదల ఘటించి 

బయలు వెడలగ రామాజ్ఞ బడయ నెంచి. 189 

తనకు సుగ్రివుతో మైఠి) తగ ఘటిరచి 
ధరణి సుత జూడ కనుగొను తలపు మునిగి 

నేడు సామిరి తన ముందు నిలువ జూచి, 

వొంగి పులకించె శ్రీరామ భూ విభుండు. 190 

ఉఊల్లమున నున్న సీతా వియోగ బాధ 

అణగి _ ముఖ బింబము ప్రసన్న మగుట జూచి 
లక్ష్మణాదుల మనము లుల్లాస మందె 

అపుడు పిియమున రాము డా హానుమనరపి. 181 
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_ఘనుడ ! నీ జేత కాగల కార్య మిద్ది 

మాట దక్కును నీ కంచు మనసు నుడివె! 
కాచుకొని యుందు నీ రాకకయి యటంచు 

ర క్తి గౌగిట జేర్చె నా రఘు వరుండు, 

విజయమగు గాక ! హనుమంత + పడలి రమ్ము 

కార్యసిద్ధి-యా నీ భుజ స్కంధము లను 

గలదు గలదంచు పలుమార్లు పలికె రాము 

డాదరము మీరనింక దాననియె నిటుల. 

అవని సుత సీత నిను నమ్మ దంచు తెలిపి 
రామభద్రుడు తన చేతి రత్న మయపు 
టుంగరమ్మా నవాలుగ నొసగి నంత 

హనుమ డద్దాని గైకొని కనుల నద్దె. 

రామ నామాంకితమ్మును రత్న మయము 

వైన ముదిక నప్పుడు వాతాత్మజుండు 

భద9ము ఎగ దాచి స్ఫూర్తితో బలీ"కె_ రాము 

మోము గనుగొని_యతనికి మోద మొదవ. 

సీత యెందున్న చూచి వచ్చెదను- రామ! 

గననిచో లంక నెల్ల బెకల్చి నీదు 

పాదముల నుంతు నిడియె నా ఫతిన యనుచు 

పదములకు మొక్కుులిడి వడి కదలె హనుమ, . 

జానకీడివి యున్న ట్ల జూడ గనక 

వచ్చినస్తాన మిము నేను మెచ్చ నంచు 

అర్మజుడు జాంబవంతుని_ అంగదాది 

ప9ముఖు కపివీరులర గని పలికి సాడు. 

192 

199 

194 

195 

196 

197 
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సూర సుతుడంత రాముని జూచి పలికే 
b my wm సో 

ca HD రుంిడ వికీ పను యందు 

నదుగు నిడదజాల రనగ రామావని పతి 

సంత సంజందె హృదయాన జాల తృ ప్రి 198 

అరగ నట్టులె ఇెనుకకు మరలి నారు 

ఆ సుషేణుడు శతబలి-యంతలోన 

వినతుడును గూడ జనుదెంచె వెనుక దిరిగి 

జానకీ దివి జాడను గాన రేక, 129 

నున రిరుదెంచి నారు దక్షిణము చక 

నడసు పరుల రేగిన కపి జనము 
( ఏలనాళ్ల లోన..న యు. ్యవిద.నా ప 

తశ మంటు చేడ్ష లేడని తెలియ పప్వచు. i జ మా 

అడ అటక శ త్తి అవి ఇల 

మాగంంబందాదుంల అతా (౮ వ్రై౯ా 

డు అ] గీపు నానతి ననుసరించి 

ఇ నదుడు జూంబవంతుండు_ హనుసదాది 
MY woe శనం న. 

ల గుడు టక్షిణాశా పథాన 

fw నన అదును ఇదుకగా నరిగి నొరు, ae Cana కైన 

ఎ టున్న వేయుచును వారు పట్టణముల 

దురవు వస వధముల 

ర్ N సరార్యురె కడు సముదముస 

లి కరి పృధ్విని బగులి గొద్దీ 

gp సడ నాలిక్కి జననుతునరు 
. న్ ముంచు (పహ సుతుల, 

అఖిల ఖే 
ns ఛా చెక్ 
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దక్షిణము బట్టి - నా గతి దరలి _ వారు 

జలజ హిత సుతు డెరిగించు స్టలము లెల్ల 

గనుచు-జనుచును- .బహుదూరమునకు బోయి 
యరసి రెదుటను వింధ్య భూదరము నచట, 204 

ఆ నగమ్మున కపి వీరు అతుల శ క్రి 

కొలనులను నుగ్రువనులను | కొండ గుహలు 

సకలమును సాంతముగ జూచి జనక తనయ 

జాడ దెలియకే. డస్ఫిరి శక లుడుగ, 205 

అడుగు మరి ముందు కీడలేక _అనిల సుతుని 

చెంత నెల్లరు జేర_ నిశ్చేష్టు డాయె 

వారి గని థె ధైర్య మొదవింవ వాలి సుతుడు 

మృదుల భాషణముల ముద వే మొదవ బలికె. 2106 

దాక్ష్యము మనో బలమ్మును థై ర్య గుణము 

కష్టముల కాల్మీ_ భువి యందు_కార్యసిద్ధి 
wr ha 

గలుగ జేయునటంచు | విజ్ఞులు వచింత్రు 
గాన జనకజ నరయగా గదలు డయ్య | ద్ర 

పా౦ణి యొనరించు కర్మము (వాణి వెంట 

నంచి ఫల మొనగూర్చు ను నరయ నెపుడు 

కార్య సాధనకై సదా గడగు వాడు 

జయము" 'చేగొను తధ్య మీజ్జగతి యందు. 208 

శౌర్య గుజయుకతు అద్భుత సాహసికులు 

అసి బలాఢ్యులు నింద రయ్యవని, సుతను 

వెదుక చనుదెంచి.. న గానశే_వెను దిరిగిన 
చింత దీరగా + జాతికి సిగ్గు చేటు: 208 

| 
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పర్వతము లు-నదులు ను-వట్టణము లు 

కొలను లత్యుగ౦ వనములు కొండ గుహలు 

వెదకితిమి గాని మన శమ వితధ మయ్యె 

రమణి సట దాచి యుంచెనో రావణుండు. 

మనము కిష్కింధ విడి యొక మాస మరిగె 

కపి కులేశు డిడిన యట్టి గడువు దీరె 

కార్య సాధన యిసుమంత కాన రాదు. 

ఎటుల జూతుము రాముని_యిన తనయుని. 

గడువు మీరిన దను కోప కారణమున 

తలలు తెగవేయు రుచిమాలి తనయు డరయ 
ఉఊగ9 శాసనుడును మహోదగు) డతడు ! 
రిక్త హస్తాల జను టది యుక్త మగునె? 

కాన నెటులై న జానకిం గాంచి గాని 

మనము జనరాదు ! థై ఠశ్యము గనుచు_మీరు 

కార్య శీలురు-జానకిం గాంచు కొరకు 
తట పటలు మాని వెడకుడు ! తడయ వలదు, 

అంగదుని మాటలకు కపులంద రపుడు 

శిరములను డించి మిక్కిలి సిగ్గు పడిరి. 
పా9ణములు పోయినంగాని రామ పత్ని 

జాడ నరయక వెనుకకు జన మటంచు. 

గంధమాదను దాదిగా గల కపులును 

గడగి దృఢ నిశ్చయాత్ములై కదలినారు 
తరులు గిరి దుర్గమారణ్య తలము లెల్ల 

వెదకి సీతను గనుగొను వేడ్క హెచ్చు. 

210 

211 

Ele 

214 

15 
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అంగదుని మాట పొందిక నవధరించి 

వెయి ఎనుల బలమున వెలసి_వారు 

వటుక రోత్వాహ వంతులై_ పట్టు దలగ 

వింధ్యగిరి దక్షిణ మ్మైల్ల వెదకి నారు. £216 

వింధ్యగిరి చెంతనే యున్న వెండి కొండ 

గాంచి-తన్నగమున నంత కపి వరాళి 

తృప్కి-కోద్ర వనమ్మును స్త పర్ద 

వనము లన్వేషణము వేసి బడలిక గని. ద 

అంద రప్పర్వ తాగము నందు జేరి 

కనుల కందెడు స్థలముల కలయ గాంచి 

జనక సుత జాడ దెలియక ఘన తరంపు 

చింత మునిగి రి- ప9ిజ్ఞా విశేష గుణులు, 218 

చొచ్చిన వనాలను మరల జొచ్చి చొచ్చి 

వెదకి వేసారి పూర్ణ నిస్పృహలు నగుచు. 
సిత గానక దుఃఖము చే నలంగి 

చేయునది లేక యత్నంపు సిద్ధె లేక, 45 

పర్వతము డిగ్గి యొక చెట్టు పజ్జ చేరి 

విపుల చింతాత్ములైై కపి వీరులెల్ల 
ఒక ముహూర్తము నిలచి యొండొరుల గలసి, 

సేద దేరుచు సీతమ్మ క్షేమ మరయ. 220 

తిరిగి వెదకుచు ముఠదున కరిగి యరిగి 

సింహ శాక్టూల మయ వన సీమ- విషమ 
భూధర శిఖఖ రాగ9ములను పోయి చూచి. 

క్షుత్చిపాసల జిక్కిరా శూరు లెల్ల. 221 
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డప్పిగొని-దాహ మరయుచు _ డస్సి కపులు 

వడి వడిగ ముందు కరుగ నవ్వనము నందు 

వివృతమును భయదమ్ము నౌ వింత బిలము 
కానుపించె నచ్చోట నా కపివరులకు. న్ mn శి 

కటిక చికట్ల చే కన్ను గానరాని 

తద్చిలమ్మున సీతను దాచి 'యుండు 

ఖలుడు రావణు డని యెంచి కపులు_ దాని 

చొరవ గాలింప లోనికి జొచ్చి నంత, బిడిలి 

కలకలమ్ముల జలపక్షీ గణము లెన్నా 

బిలము వెల్వడి రా నట జలములు౦డ' 

వచ్చు నను నూహ నుత్సాహ వరతుల గుచు 

బిలము జొచ్చిరి కపులు నిరత, మతుల. rm ఖై న్ 

అందు టిరి గెడి వ్యా_ఘ సింహాది జంతు 

సంతతులి పార గదోలుచు సాగిసాగి. 
అంధకారా వృతమ్మయి" యదర జేయు 

స్థలము చేరిరి వారలా బిలము నందు. బి €&-t 
we 

బతుకుపై నాస విడి కపి వవర లెల్ల 

బిలము మధ్యను తనువుపై భీత గలిగి 
కలవరము చెందుచుండ నంగటుడు జూచి 

మందలింపగ మరికొంత ముందు. కరిగి tb 
ww han 

కోటి సూర్యులు నక్ష క్షత కోటి _ యొక్క 
dey ఈ uw అలో జ 

కుప్పగా కూడ కాంతులు (గుమ్మరించి 

కనులు మిరుమీట్లు' గొలీపెడి' ఘన తరంపు 
Wh Mat న్ 

వెలుగు గని వార ర లాశ్చర్య వివ లగుచు, 2 తా తల 
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వెలుగు గని సంత సమ్మంది వేగ కపులు 

డాయ జని కాంచి రటను సొధముల నొప్పు 

పట్టణం బొండు నురరాజ పట్టణమును 

తళుకు వెళుకులతో తల దన్ను దాని, 228 

వజ వై ఢూర్య మణిగణ వై భవముల 

చలువ రాళ్లను నొప్పారు సౌధములను 

గలిగి యలరు నప్పట్టణా(గమున మిగుల 

ప్రభల నించెడు నొక దివ్య భవన మందు £29 

లేడి చర్చాసన౦బున లీల నచట 

అరుణ రాగంపు కురులను నలరు చుండి 

పరమ దీక్షా ప్రపూర్ణ తపంబు నందు 

మగ్న మై యున్న యోగినీ మాత గనిరి, 290 

హనుమ -[వ్రశ్నీంచె సవ్వ తె వమ్మ? న్వు। 

ఒంటరిగ నీ విలంబున నున్న నిన్ను 

రు వనమె-సర గాంచ నచ్చెరు వమయొ స్వర్ణ కలితరత్న 

మందిరము లివి యే మహా మహుని వమ్మ. £91 

రామ కార్యార్డులము మేము_రమణి సీత 
నడవు లందున గాలించి యరయు చుండి 

కుత్పిపొసల కును జిక్కి శుష్క కంఠ. 

ముల జలా వచ్చితిమి యూ బిలము సొచ్చి, సరన 

దివ్య మణి గణ ఘనతర దీధితులను 

స్వర్ణమయ సౌధ రాజ విస్తారమగుచు 
మేలి ముత్యాల తోరణ జాల ములను 

బరగు నతిలోక విభవంప్పు పట్టణము. బిపి 
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జన రహితమయి నుండ గారణ మదేమి? 

ఏ మహామహు మహిమేచే నీ కొలనుల 

తళుకు బంగరు పూవులు ? తరులు గూడ 

కాంచ నాంచిత మయములవై కాన నయ. 294 

విమల తర దివ్య గంధమే విధిని నిచట 

అమరమై తృపి, నిడుచున్న దమ్మ మాకు. 
తెలియ లేకుంటి నూ తల్లి _ తేట పడగ 

దెలుపు కున “యోగినీ మాత” దెలిపె నిటుల. స్ల్ఫ్ 

యోగిని బంక్షవిల వృతాంతను దెలుపుట 

అనఘ ! యిది బుక్షబిల మిట నకి చతురుడు 

శిల్ప నై పుణ్య విదుడు - విశిష్ట గుణుడు 

ఆర్య సమ్మతు డద్భుతుండగు మయుండు' 

రచన మొనరించె దీని సంరక్ష డగుభు. Eb 

వేయి ఘన వత్సరమ్ము లు వేడ్క (బహ్మ 

కొరకు తపమాచరించియు వరము అంది 
చిత నిర్మాణ సౌందర్య శిల్ప శాస్త్ర ' 
పొండికీ సముపార్టనా ప్రతిభు డాయె, ఓలి? 

అతడె నిర్మించె కాంచనాంచితము లై న 

భవనములు-సౌధములు _ వన ప స్తరములు 

కమల కుముదాది జలపుష్ప కలిత మైన, 

రుచిర కమలాకరమ్ములు వృక్ష పండి. tp) a) jes) 

పేమ యను నప్పరోంగన | పేమ మునిగి 
కామ భోగాల నిట చిర కాల ముండె; 

మఘవు డంత సహింపక మయుని దుంచె 
తనదు వజా9యుధంబున _ తక్షణంబు, బం 
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కమల భవుడంత నక్కి కమ్ము నూని 

హేమ కంకిత మొనరించె-నీ సమస్త 

స్వర్ణమయ సౌధ వనరాజి - సకల మామె 

సభిని యగు నాకు వీడి తా చనియె దివికి. 240 

ను “స్వయం వభ” యందురు; నాటి నుండి 

యిట వసించి తపోనిష్ట నెసగు దాన 

నీ విలంబున జొచ్చిన నెవ్వ డేని 

(పాణముల తోడ |గమ్మర బయట పడడు. 241 

ఏను మత్తపో మహిమచే నీ బిలంబు 

వల్వరింతును మిమ్ము నే విధమునై న 

అనఘులగు మీరు_రామ కార్య్యార్థు లగుట 

నిదియె క ర్తవ్యమంచు నా యెదనుదోచె. 242 
(en 

అమె పలుకులు వినినళ్టీ అంగదాది' 

పముఖు లెల్ల కృతజ్ఞతా పరులు. నగుచు 

అమె కభివాద మొనరింప-ఆమె వారి 

కనులు మూసుక నిలుడన _ గడగి కపులు, _ 2hg 

కనులు హస్తాలతో నిలకడగ మూయ 
సంత తార్జిత నిజ తపః శ.క్టీ వలన 

బిలము వెడలించె 'దావసి?. [బీతి కపుల - 

బిల నుంఖద్వారమున వాఠు నిలచి నారు. 244 

అమె ఆనుమశి గైకొని అగచరాళి 

వింధ్య దిగి.[పాంత వనముల వెదకి వేగ 

దక్షిణమున వనములు తరులు గిరులు 

జన పధమ్ముల నరయుచు జనుచు నుండి. 245 
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మానరంలం పాియోపవేశవంు చేయుట 

చనుటయే గాని జనకజ జాడ లేదు 

విసిగి వేసారి పోయిరి వెదకి వెదకి 

జనక సుతం గాంచు నాసలు జావగారె 

మిగిలె దుఃఖము వారికి మితము మీరి. 246 

ఎంత వెదకిన గనమైతి మింతి సీత 

ననుచు మిక్కిలి దుఃఖించి అంగదుండు 
సూర్యసుతు మోము దానింక చూడ లేక = 

చెలగి ప్రాయోపవేశ సంసిద్దు డాయె, 24 

హనుమ యొకడు డక్క నయ్యంగదాది 

సకల కపులును-భొగులుచు_స్వాంత మందు 

యత్న మంతయు నిష్బల మ్మగుట నెంచి 

చింత జెందుచు_చావ -సం సిద్ధు లై రిం £43 

సీత నరయక కిష్కింధ జేరి నంత 

రఘుకులా|గజి మరణీంచు-లక్ష్మణుడును 

అన్ననుం జూచి మృతి జెందు _ నంత నర్మ 

సుతుడు మరణించు .మరణిం|తు_హితులు గూడ. 288 

అనుచు ప్రాయోవ వేవలై _ అగచరాళి 
మిగుల దుఃధితులై మడి బొగులుచుండ 
నాకటింగొన్న సంపాతి యవెడు పక్షి 
చేరె నచటికి వారి భక్షీంప గోరి. - 250 

ఆక టికి దాళలేకను నతి రయాన 
వచ్చిచేరిన ఆ వృద్ధ పక్షిరాజు. 

పేరు సంపాతి వయసున పెద్దవాడు 

అలజటాయువు సోదరుండవని నతథ్గ, ఓఫ్1 
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కపులు పసచెడి కోకించు కారణమ్ము 

నరసి సంపాతి రావణుం డనుజు జంపె 

నంచు నెరిగి శోకమ్మును నాపు కొనుచు 

కంట తడిపెన్దీ _ మరచె నాకటిని గూడ, 

పక్షములు పొదములు లేని పక్షికులుని 

పర్వతము డించి కపులెల్ల పజ్జ నిలువ 

అనుజుకై చింత జేయుచు నా ఖగేం్యదు 

డమిత శోకాత్యు డాయెను నాక్షణాన, 

కొంత .వడికంక సంపాతి చింత నుటిగి 

అనుజు జంపిన దనుజు నాశనము గోరి 

రావణుని జంప నర్హుడు రాముడంచు 

సూక్ష్మ దృష్టని స్ఫుటముగా జూచి. దెలిపె, 

రావణుడు జానకిని తన లంక లోన 

భద్ర గతి నుంచె నంచు సంపాతి _ కపుల 

కెరుగ బలుకుచు _ నిజము మీరెరుగ గలరు 

మేడి యగువాడు వననిధి దాటి _ చనిన. 

ధరణి నుశ లంకలో నున్న దగెడు వార్త 

అంద జేయుడు; శ్రీరాము డసురు జంపు 

నాదు తమ్ముని గూల్చిన ఆ దురాత్ము 

డవని దెళ్లుట ఆనంద మగును నాకు. 

రామ చరితము దృష్టి నారసి ఖగేం్యదు. 

డమిత భక్తిని శ్రీరాము నపుడు దలుప. 
పాప విదళితు డాయె నప్పక్షి రాజు 

పక్షములు. పాదములు వచ్చె. పక్షి కపుడు. 

తి షే cs 

256 

297 

218 
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వానరుల తర్క_ము 
పక్షి సంపాతి వివరించు పాఠ మెల్ల 

వినిన వనచరు లకి ముదమును వహించి 

అమల మౌ రాము పొదమ్ము లాత్మ నిలిపి 

తర్శ మొనరించి రంబుధి దాటు వీధము. 258 

జలధి మధ్యను నూరు యోజనము లేగి 
ఘోర రాక్షస రక్షితా గార మైన 

లంక జేరుట యెట్లు? ఆ రమణి సీత 

గనుట యెట్ల ంచు తర్కింప-కపులు నపుడు. 2959 

గంధ మాదనులు_జూడ_గజుడు దారు 

డంగదుడు గవాక్షుండ్లాది యధిక బలులు 

జటిల చల, దూర్శ్మికల నొప్పు జలధి దలచి 

నీరు. గారిరి-దాటగా నేర మనిరి. 260 

తక్కుగల వానరులును నా తరుణ మందు 

అంబునిధి దాటలేమనియనిరి- అంత 

జాంబవంతుడు ముదిమిచే శక్తి చాల. 

దంచు దెలుపుచు నట నున్న హనుమ గాంచి, c61 

తెలియు నాకు నీదగు భూరి బలము_చలము 
అంజనీ గర్భ సంభూత! అనల తేజ! 

యీ మహథ్మార్య మొనరింప-యీవె వేగ 
పూన వలె-నన్యులకు గాదు-పూర్వ పుణ్య. £62 

బాల సూర్యుని గాంచి నీ పసి తనాన 

ఫల మటంచును మదినెంచి- ఫట్టనెంచ 

నబ్దభవు డ్లష్ళ నిను మెచ్చి యాదరమున 

వరము లెన్ని ౦టీనొ నీకు కరుణ నొసగె. 269 



కిష్కింధకాండ ఇ 

బిహ్మ చారి వి యెనలినీ [బహ్మ తేజ 

కలితుడవు_శీఘ9 గమనము గలగు వాడ 

నస్త్ర శస్ర్రము లెవి నీకు హాని సేయ 
జాల వెందును-=నీ శక్తి జగము లెరుగు, 

నీదు బలవికమమ్ములు నీకు దెలియ 

వంజనీ పుత9ః దెలియు నాకంచు_జాంబ 

వంతు డెరిగించి-యిప్పు డీ వనధి దాటు 

సత్వుడ వనుచు నాతని శకి చాటె, 

కాన జాహ్యంబు వలచదింక_కడలి దాటి 

లంకలో జొచ్చి ఘనుడు శ్రీరాము భార్య 

జాడ నారసి_వేరమ్ము! జయము నీకు! 

అనుటయును జాంబవంతున కనియె హనుమ, 

మీరు చింతింప వలదు నే మేదినిశు 

నువిద వడిగాంచి అసురుల నుసురు పెట్టీ 

సకల దానవ సేనల సత్వ మెరిగి 

లంక గాలించి వత్తు నిశ్శంక వృత్తి. 

ధరణిజను గాన రాకుండ దానవులును 

దాచి యుంచిన యెడల.నే దర్ప మూని 

లంకనే ముంతు లవణాబి-రావణు నను 

చరులతో గూడ నాదగు శకి గూల్తు, 

_పభువు శ్రీరాము దూతనై. పావనముగ 
పయన మగు చుంటి లంకకు, వసుధ సుతను 

కనుల గనుగొని వత్తు నందనుక మీర 

లిటనె యుండు డటంచనె చటుల ర క్రి. 

264 
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అంగదుడు జాంబవంతుడు నఖిల కపులు 

మోద మొందగ-శిరమును మోము వంచి 

అతుల సద్భక్సి మది (గమ్మ; నట్టి గడువ 

మొదల రఘు రాము పదముల నెద దలంచె, 270 

—[o]— 

ఇది శ్రీ గురునాధేశ్వర వర|ప్రసాద సహజ కవితా సం(పాప్త కాళ్య 

పస గోత9 మావుడూరి వంశ పవిత9_పార్వతీ అనంత రామయ 

పుత _ బుధజన విధేయ రఘు రామ నామధేయ 

ప౦9ణీతంటై న రఘురామ రామాయణము 

నందు కిష్కింధకాండ సంపూర్ణము, 



రఫురాము రొమాయణపహంం 

శ్రీ మహోదార సమభాన _ స్నె హశీల 

చారు భక్తి స్వరూప _ విశాల హృదయ 

విశ్వ విఖ్యాత తెన్నేటి విశ్వనాధ 

అవధరింపుము నాదు రామాయణమ్ము, 

సుందర కాంత సుందరమంం 

సుందరము లంక _రాముండు సుందరుండు 
సుందరియె సీత _ హనుమయు సుందరుండు 

సుందర మళోక వన మిందు - అందు కొరకె 

మునియు సుందర కాండంచు ననియె దిని. 

సుందర కాండ 

లంకాయాన నంరంభము 

శ్రీ రఘూద్వహు సతి సీత క్షేమ వార్త 

కనుగొనగ అంకకున్నేగ ఘనుడు హనుమ 

అంగదుండును జాంబవదాదు లయిన 

ప్లవగ వీరులు బురికొల్ప పయన మాయె. 

భూమిజాత నన్వేషించు రామకార్య 
నిర్వహణ దీక్ష తనువెల్ల నిండి యుండ 

పవన సూనునీ యుత్సాహ భావ మెల్ల 
అంబరము పోకే శేవత అభి నుతింప, 



£18 రఘురామ రామాయణం 

_అకృతిని బెంచి గగనమ్ము నంటి నంత 

హర్ష పులకిత గా(తులై యచటి కపులు 

హనుమ గనుగొని విశ్వాస మను నయింవ 

[పస్తుతించిరి విజయ సంభావనమున, లె 

తాను కుప్పించి యెగసెడు తరుణమందు 

ధరణి తన పాద ధాటికి తాళ దనుచు 

[పక్కనే యున్న మా హిం|ద పర్వతము 

నెక్కి లంకకు హనుమంతు డేగ దలవె. 4 

అంగదుడు _ జాంబవంతుండు _ నఖిల కపులు 

పోయి రమ్మని వచియింప వాయుజుండు 

పటుతరోత్సాహ యోగ వి్యభాజి తాత్ము 

డా మ హంద) పర్వతముపై. కరిగి నిలచె. స 

అ మహేందా?ది? యందు నయ్యనిలజుండు 

దివ్య మౌ మెని కేజమ్ము దెసలు నిండ 

భీకరాకృతి నలరారి బింక మొప్ప 
విహరణము చేసె గోపతి విధము దోప, 6 

విలసితమ్మగు జలకల్ప ములను నలరు 

లలిత వై శూర్య వర్ణ శాద్వలము లందు 

ధైర్య మగ్గల మంద యధా సుఖాన 

వెలసి విహరించె మారుతి వే విధాల, 
> 

అరయ మృగపతి కైవడి నా కపీశ 
డదర దోలెడి మృగముల నెదురు లేక 
వృక్ష శాఖల నలరారు పక్షి గణము. 

నెగయ [దోలుచు కేండించె నగచరుండు. 8 



నుందరకాండ 

వినుత కమలాకరము మధ్య దనరు నట్టి 

మత్త గజమును బోలుచు మారుతియును 

అమ్మ హేందా9ది సమతల మందు నిలచి 

కార్యసాధనకె దేవ గణము గొలిచె, 

తండి యగు వాయుదేవు నాత్మను దలంచి 

రవిని_ _బహ్మను- విష్టుని_ శివుని. దలచి 

జయము చేకూర్చు డంచు నంజలి ఘటించి; 

సకల దెవతాళిని భక్తి సంస్మరించె, 

వాయునందను డయ్యాంజ నేయు డంత 

_పియ సుహృత్తుల- పెద్దల _పీరణమున 

శీ_ఘ గతి నేగి లంకలో సీత వెదుక 

నడుము బిగియించె నంబుధి నధిగమింప. 

మొగము బిగియించి- పాదముల్ పుడమి నూది 

వలయముగ వాలముం ది9ప్ప - బాహు లూలచి 

అవని కంపింప. భీకర రవ మొనర్చి 

కపి వరుండెగసె గిది సగంబు కుంగ. 

హనుమ వెగాన మూలము లదరి పెకలు 

తరువు లకి దూర దేశము దనుక వచ్చి 

చుట్టముల నంపకము పెట్టు నట్టి రితి 

హనుమతో కొంత దూరము నరిగె నపుడు. 

కొండ కంపింప _ అది మీద కూలు ననుచు 

గుహలు వెడలిరి తపసులు క్షోభ నంది 
సగము దినినట్టి అన్న భాజనములు విడి 
పాలను బట్టి యక్ష దంపతులు చనిరి. 

10 

11 

12 

19 

14 
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జలనిధిని దాటి చనగ నిశ్చయ మొనర్చి 

సదమ లానంద మయుడయి సంభవము మున 

నిండు పర్వాల బొంగెడు నీరధి వలె 

పొంగి పులకించె న వ్వాయు పుతు? డంత 15 

చెటు కొమ్మల పూవులు పటు సడలి 
ల నకి 

జలజలా రారే నక్కాండ శిలల పెన 
చు 

సర్వతః పూలు నిండి యా పర్వతము . 

పుష్పగిరి వోలె గనట్లై పుపుమి నుండి. 16 

కొండ యందలి రాళ్లిన్నొ పిండి యాయె 

ధరణి (క్రుంగెను _ మృగములు దద్దరిల్లె 
వృక్షములు గూలె_ పక్షులు నుపరి కెగసె 

సర్పములు రాళ్ల నలిగి విషంబు (గక్కె. 17 

ఉత్తముండగు నక్కపి సత్తముండు 

సత్త్వ మొప్పార కుప్పించు సమయ; మందు 

గురిసె జఅముల నప్పు డగ్గిరి వరుండు 

మద గజములు గురిసెడి మదము మాడి. 18 

పీడ్య మానుండు నగు గిరిక పి9దులు నాద 

మపుడు విలయా్ది నిర్జిష మనుకరించి 

సకల భూతాల గుండియల్ ర్సుల్లు మనగ 

దశ దిశలు నిండి మా్యర్మోగి దడలు పద్ద. 19 

స్వస్తి కాంకిత ముదల వరలు చున్న 

శిరము లోప్పారు భుజగమ్ము లురలు విషము 

వెడల గోకుుచు_ రక్కాస్య మడర. శిలల 

గరచె గోక్కున_ గడు భయంకర విధాన. 20 
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కుపిత పన్న గముల వాడి కోర. దవిలి 

కొండ యందున్న బహుళమౌ గండశిలలు 

సమ్మెటల పోటు దగులగా జలదరి చి 

పగులు రాళ్లట్లు “పట పటి” పగిలె నపుడు 21 

ఆ మహె౦ందాది? యందలి అహి విషమ్ము 

నణప గలిగెడు నట్టి దివ్యాషధ ములు 

భుజగ చుంబిత శిలలందు భుక్క మైన 

సర్ప విషవహ్ని వారింప జాల వయ్య, డిడి 

రోమములు గగుర్చొడ చెడి రూపు 'నలరి 

భూమిధర సమ దేహాన బొంగియున్న. 

హనుమ - మరియొక మారు రాముని దలంచి 

అబ్బి తరణ్ న్ముఖత్వమ్ము నంది చెలగి. బిల 

భీతి లేకుండ నొక చిన్న కోతి వాడు 
నన్ను దాటుచు నుండ _ నే మిన్న కున్న 

లోకువై పోదు మిక్కిలి లోకులకని 
అంబరము దాక యుప్పొాం౦ంగె నంబుధియును, 24 

జనుల హింసించు రాక్షస చయము మీద 

ప౦బల గతి నేగు రాముని బాణ మటుల 

తం|డి వాయువు సాయమై దవిలి యుండ 

గగనమును చీల్చుకొను చేగె కపి వరుండు. ర్ 

వాయు పథమున జనుచున్న వాయు సుతుడు 

రామ కార్య నిర్వహణాను రక్తి మునిగి ' 

దివ్య తేజః పపూర్ణుడై దిశలు వెలుగ 

మేరుపర్వత తనుకాంతి మెరయు చుంజె. పీర్ 
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వివిధ సంధ్యల గగనాన విరిసి నట్టి 

పుష్ప వర తుల్యమైన భూతి దనరు 
ర 

వారి దాకర్గణై క సంపద వహించి 

దర్శనీయుండు నై యొప్పె తరుచరుండు. 27 

కమ కాంతుల విరజిమ్ము కపి కులాఢ్యు 

నిడుద బాహువులును గాలి సెట్టు వేళ 

శైల శిఖరాగ9 వల్మీక శిఖల నలరు 

పంచ ముఖ సర్పముల భంగి ప్రభల నొప్పె, నర 

గగనమును మిింగగా జను గతిని_ నట్టి 

నీరముల (దాగుటకు నయి కోరి యెగసి 

పరుగు లిడు నట్టు లొప్పె - న ప్ప్నవన తనయు 
డంబరాంగణ మందున నరుగు వేళ. నలి 

తీవగతి వాయు మార్గాన దీపి! నరుగు 

హనుమ కన్గవ షి పాల్చె 'నత్యరుణ కాంతి 

నమల ఘృత యుక్త హోమ గుండముల పగిది 

మినుకు మినుకున నింగిలో మెరసి మెరసి 90 

గగనమును గహప్పు_ నా మబ్బు గముల మధ్య 

అవనిపతి కార్య మరయంగ నరుగు చున్న 

హనుమ కన్నులు దీపించె- నంబరాన 

నుదితులగు సూర్య చం[దుల నొప్పు చుండి. 41 

తామ వర్ణంపు నాసిక దళుకు లీన ., 

అరుణ కాంతులు విరజిమ్ము హనుమ మోము. 

అద్భు తాద్భుత శోభల నలరుచుండి 

సంజ కెంజాయ రవిబింబ సరణి నుండె. ల 
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అరయ నరుణాస్య సిత దంష్ట్ర డైన హనుమ 

వాల వలయ విలసితుడై వనధి పైన 

లీల మెరయుచు మందార మాల దాల్ఫ్బు 

త్ర కిరణుని చందాన తపి నొాసగెం. లలి 

అరుణ రాగ రంజిత మెన ఆకసమున 

కపివరుం డొప్పె ఖాస్వర గరి కాది 

ధాతు సంకీర్ణమై సదా తళుకు లీను 

వివిధ వర్ణ వర్ణిత గిరి విధము గాను, 94 

అనిల సుతు డట్లు త్వరగతి నరుగు వేళ 
హర్ష ముప్పొంగ సకల దేవర్షి గణము 

“సిద్ది యగు కార్యి మంచు నాశీర్వ దించి 

రంత జయ నాట్యములు సలి రవృరసలు, ల్ 

నందనోద్యాన వికసిత నవ్య కుసుమ 
గంధముల దోగి విసరెను గాలి _ అపుడు 

సూర్యుడును చందముం బోలి శోభ లెసగ 

శీతల స్పర్శు డాయెను స్నిగ్ద మతిని. 9 

అరయ పదునాల్లు భువనము లందు గలుగు 

. సకల జీవులు హనుమను సంస్తుతింప 

రామ కార్య జయము్మున లక్ష్య ముంచి 

అమిత వేగాన జనుచుండె ననిలజుఐడు. ప్ర 

మెనాకుడు 

అటుల పయనించు మారుతి నచట గాంచి 

అంబునీది మాచనము చేసె _ నయొ్య!ః యితడు 

సగర వంశీయు కార్యాన జనుచు నుండె 

సాయ మొనరింప నిడి మంచి సమయ మనుచు 80 
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సగరు కరుణను గాదె నే సాగరుండ 

నయికి _ నది గాక గోరె నన్నమర విభుడు 

హనుమకును సాయ మొనరింప _ అందు వలన 

అలసట లు దీర్చ మెనాకు నంప నెంచె, 39 

అబి యానతి మైనాకు డా క్షణాన 

గగన మార్గాన నడ్డమై కాన బడిన 
తీవ కుపితాత్ముడై మారుకియు జ్వలించి 
వక్ష మగులగ కడువడి వాని నేసె, 40 

దెబ్బలం దిన్న మైనాక ధీవరుండు 

తత్ క్షణము మానవాకృతి దాల్చి _ కొండ 

శిఖరమున నిల్చి - హనుమకు చేతు లెత్తి 

[మొక్కి - పలికెను _ తన మతమును వచింప. 41 

అన్న! శతయోజనమ్ము లీ వరుగ వలయు 

నొక్కు ఊపున _ మార్గాన నుదధి చక్కు 

శంమము వాయగ ననువై న స్థలము లేదు 

వేడ్క తొక్కింత నాపయి విశ్వమించి. 4 

అవల జన్లుమన్న నీ భుజా గ్రముల నున్న 

కార్య మి _ లోక కళ్యాణ కార్య మన్న! 

ఆకటిని బోవ కడువేగ మలసి _ కార్య 

భంగ మగునని మాకున్న భయము; వినుము. 4 

ప్ కపీశ్వర! గాలిచే మాగులాడు 

చెట్ల నీడల నొక్కింత సేద దేరి 
మధుర ఫలముల భక్షించి - మహిత శ శ్ర 

సంతరించుక ముందుకు సాగి మయ్య, . 44 
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అబ్లియును వాసవుండాది- అమరు లెల్ల 

నీకు వి|శాంకి కల్పించు నెపము మీద 

నన్ను | పేరేపణము సేయ_ సన్ను తాత్మ! 

వచ్చి నాడను వేరొండు వరుస గాదు, 45 

అదియు నుంగాక నొక్కు నా డమర విభుడు 

కొండలకు గల్లు జెక్కలు కోయు వేళ 

అమిత కరుణా ర్ద9 హృదయుడై అనిల దేవు 

డరయ గాపాడె నన్ను_ నియ్యబ్టి దాచి. 48 

అతని సుతుడవు- నీవు! నాకతిధి వనఘః 

పూజ్యుడవు రామ కార్యము పూని జగెడు 

వమాన్యుడవు గావె? మన్నించి మాట నిల్చి 

నన్ను కృత కృత్యు గావింపు మన్న! మరియు; 47 

అతిధి చనుదేర నాతిధ్య మంచిత ముగ 

నీని వాడెట్టి వాడైన కాని వాడె! 

గాన_ నా విన్న పము విని _ కపి వరేణ్యః 

అతిధి వగుచు పొందు మిట నా ఆదరము. 48 

అనుచు నర్ధించు మైనాకు నభినుతించి 

అనియె మారుతి _ రామ కార్యార్థ మరుగు 

సమయ మిది - వ్యర్థముంజేయ జనదు - గాన 

నన్ను మన్నించి వంపుమో అన్న! యింక. 49 

గాయ వరచితి నిన్ను రాక్షసుడ వంచు 

అరయ నైతి మి|తుండ వంచ డి వరుడ! 

తప్పు క్షమియింపు మని చేత తడిమి నంత 

గాయము అతని దేహిన మాయమాయె. 59 
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సగరు కరుణను గాదె నే సాగరుండ 

నయికి _ నది గాక గోరె నన్న మర విభుడు 

హనుమకును సాయ మొనదింప _ అందు వలన 

అలసట లు దీర్చ మెనాకు నంప నెంచె, 

అబి యానతి మైనాకు డా క్షణాన 

గగన మార్గాన నడ్డమై కాన బడిన 
తీ|వ కుపితాత్ముడై మారుకియు జ్వలించి 

వక్ష మగులగ కడువడి వాని నేసె.. 

దెబ్బలం దిన్న మైనాక ధీవరుండు 

తత్క్షణము మానవాకృతి దాల్చి కొండ 

శిఖరమున నిల్చి - హనుమకు చేతు లెత్తి 

[మొక్కి - పలికెను _ తన మతమును వచింప. 

అన్న! శతయోజన మ్ము లీ వరుగ వలయు 

నొక్క ఊపున _ మార్గాన నుదధి దక్క 

శమము 'వాయగ ననువై న స్థలము లేదు. 

వేడ్క తొక్కింత నాపయి విశమించి. 

అవల జన్లుమన్న! నీ భుజా గీముల నున్న 

కార్య మడి _ లోక కళ్యాణ కార్య మన్న: 

ఆకటిని బోవ కడువెగ మలసి _ కార్య 

భంగ మగునని మాకున్న భయము; వినుము, 

ఓ కపీశ్వరః గాలిచే నూగులాడు 
చెట్ల నీడల నొక్కింత సేద దేరి 
మధుర్ల ఫలముల భక్షించి - మహిత శక్తి 
సంతరించుక ముందుకు సాగి మయ్య. 

రి 

40 

4 

42. 

49 

44 
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అబ్లియును వాసవుండాది- అమరు లెల్ల 

నీకు వి|శాంకి కల్పించు నెవము మీద 

నన్ను | పేరేపణము సేయ_ సన్ను తాత్మః! 

వచ్చినాడను వేరొండు వరుస గాదు, 49 

అదియు నుంగాక నొక్క నా డమర విభుడు 

కొండలకు గళ్లు జెక్కలు కోయు వేళ 

అమిత కరుణా రి హృదయుడై అనిల దేవు 

డరయ గాపాడె నన్ను_ నియ్యబ్లి దాచి. 46 

అతని సుతుడవు_ నీవు! నాకతిధి వన ఘః 

పూజ్యుడవు రామ కార్యము పూని జగెడు 

మాన్ఫ్యుడవు గావె? మన్నించి మాట నిల్చి 

నన్ను కృత కృత్యు గావింపు మన్న! మరియు; 47 

అతిధి చనుదేర నాతిధ్య మంచితముగ 

'నీని వాడెట్టి వాడైన కాని వాడె! 

గాన_ నా విన్నపము విని _ కపి వరిణ్య!ః 

అతిధి వగుచు పొందు మిట నా ఆదరము. 48 

అనుచు నర్గించు మైనాకు నభినుతించి 

అనియె మారుతి _ రామ కార్యార్థ మరుగు 

సమయ మిది - వ్యర్ధముంజేయ జనదు - గాన 

నన్ను మన్నించి వంపుమో అన్న! యింక. 49 

గాయ వరచితి నిన్ను రాక్షసుడ వంచు 
అరయ నై కి మిత్రుండ వంచ ది వరుడ! 

తప్పు క్షమియింపు మని చేత తడిమి నంత 

గాయము అతని దేహాిన మాయమాయె. 90 
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అంతయును గాంచి మఘవు డత్యంత | పీతి 

నగ కుమారుని కృషికి నానంద మండి 

వ|జమున భీకి లేకుండు వరము నొసగి 
గౌొరవించెను మైనాకు కరుణ_నలరి. 

సురస హనుమ నడ్డగించుట 

త్వరిత గతి నంత హనుమంతు డరుగు చుండ, 

సురల పనుపున సురసను ఉరగ మాత 

వికృత రూపాన హనుమ వివేక మరయ 

నా హరింతును నిన్నని ఆడ్డు నిలచె, 

వందనము బేసి. నామెతో వాయుజుండు 

తల్లి! రామ కార్యార్థ ము దరలు వాడ! 

పని ముగించుక వత్తు నందనుక నన్ను 

కనికరింపుము;- విడువు మీ గడియ యందు, 

రావణుడు _ దుష్ట హృదయుడు! రాము సతిని 
మాయచే గొని పోయె నమానుషముగ 
ఏడ నుంచెనొ? నేనేగి జాడ నరసి 
తిరిగి వచ్చి నీ యాకటిం దీర్తు ననగ, 

అలిగి - కపి జూచి _ యా భుజంగాంబ - అపుడు 

కను గొనల నగ్నులను రాల్చి,_ కడు భయంక 

రాకృ్ళ తిని దాల్చి = నిను వీడ ననుచు. బలికి 
నోరు దశయోజనమ్ములు మీర దెరచె, 

హనుమ వింశతి యోజనాయతుడు నగుచు 

బరగి నంతన_యా నాగ పడతి - కినుక 

మీర మరి పదింతలు గాగ మేను బెంచి 

నోరు దెరచిన యంత సమీఠ నుతుడు, 

dl 

ya 

ఫలి 



సుందరకాండ 

'పెంచె తన దేహము మరింత పెద్దదిగను; 

అసురి తన నోరు శతయోజనాయతముగ 

దెరచుటయు _ కపి తన మేను కురుచ పరచి 

నచ్చెరువు గొల్చి నంగుష్ట మంత యగుచు. 

నూరు యోజనములు గల నోట దూరి 

గర్భ కుహరము సొచ్చి తా నిర్భయముగ 

పలికి జను దెంచె - నమరులు వెరగు పడిరి; 

హనుమ యుక్తిని గాంచిన అసుర రూపి. 

సురలు కోరిన నీ లావు చూడ గోరి 

వచ్చి దెలిసితి నీ యు_క్టి వాయు ప్యుత! 

రఘు కులీనుని కాఠ్య నిర్వహణ శీవె 

దగిన వాడవు! జయము నీ కగు నటంచు. 

సురస దివించి నిజ లోక మరిగి నంత 

నతుల నవ కాంతి నలరెడుగ్ట్నాకసమున 

ధరణి పతి కిన్క రాక్షస తతుల పైన 

బరపు చిచ్చర పిడు గట్లు బార దొడగెం 

అద్భుతాశ్చర్యముల గొల్పు నతి విశేష 

మట్టి యిక్కర్మ- రామ కార్యమ్ము నందు 
ఠి 

జయము చేకూరు సూచన! జగము మెచ్చు 

శూరుడు _ వివేకి _ మారుత సూను డరయ, 

ఛాయా గాిహిణి సింహిక 
ఛాయ గహియించి జీవుల చంప గలుగు 

సింహికా నామ రాక్షసి శీఘ మపుడు 

పబల జవమున నరిగెడు పవన సుతుని 
గాంచి ముదమంది తనమది నెంచె నటుల. 

ఫ్? 

రి 

ఫల 
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A) hy రఘురామ రామాయణం 

అబి వసియించు నా కిట నాహరింప 

మృగ్యమై పోయె నలుసంత మృగము కూడ 

పెద కాలమ్మునకు దెచ్చి పెటె నేడు 
(6 యల 

[బహ్మ - నాక్షుత్తు దీర్చ సీ షీబల మెకము. 

ఈ మెకమ్మును _ నిజము! నే నీషితమ్ము 

దిర భక్షించి_ నాక్షుత్తు దీర్చు కొందు 

అని విజృంభించి సింహిక ఆ క్షణాన 

హనుమ ఛాయను తిగిచె బెట్టలుక బూని 

ఛాయ తిగిచిన యా మరు క్షణము_హనుమ 

శకి కీణించె _ గమనము _ సత్వ ముడిగె; 
సింహ శత తేజు డగు వాని చేయి-కాలు 

కదలికలు మానె _ దేహాన కంప మొటవె. 

గగన యాన నిమగ్నుడై గదలు హనుమ 

ఎరుగ డౌ సింహికాసురి యెత్తు గడలు; 

తీవ సంచ లి తాత్ముడై. _ దిగులు చెంది 

సుంత యోచించె _ చిండించె _ నంత లోన. 

అరయ |పకిలోమ మారుత మతి విచిత్ర 

గతిని నావను గన | ప్రతి హత మొనర్చు 
భఠఅగి. యొ దుష్ట శ_క్రియో (ప్రబలి నాదు 

శక్తి యుక్తుల బోకార్చి - నత్వ ముటీపె=, 

అయొ్యుః యిపుడేమి సేతు? మా .అయ్య._రామ 

భ|దు _ డవనిజం గానక |బతుక గలడె? 

అస నాయందు నుంతె _ నేనై తి నిట్లు; 

ఏమి సేయుదుః? నికపైన నేది తెరగుః 

63 

64 

65 

06 

67 



సుందరకాండ £29 

ధైర్య మొదవింప జాంబవదాంగ దాది 

సఖులు దరిలేరు - నరయ నీ సమయమందు 

సూర్య సుతుడును - నా తం|డి సూర్య కులుడు 

దూరమున నుండి రిక యేది తో9వ నాకు? 69 

అనుచు చింతించు నంతలో హనుమ యందు 

మేలు కొనె నేదియోశ ్రః లీల మెరసి; 

ఆపదలు ముంచు వేళ గ నిద్నై న. కార్య 

సిది యెటు గలు నని కపి చింత వేసె. 70 
(ఎ లె ం తో 

ఆ పదలు ముంచు సమయము లందు పాణి 

మంద_ బుద్ధిని విడనాడి మాయ జీల్ని; 

స్వామిపై “నమ్మకము నుంచి_శ కి జూప 
జయము చేకూరదే! ష్ భయము దొలగి. గ 

ీక్క్షణమె రాము దలపోసి తరుచరుండు 

చింత నొందుచు గూర్నున్న సీత జాడ 

నరయుటది యెళ్లు? లరకకు నరుగు చెట్లు? 

సూర్య కుల దివటిని మోము జూచు బెట్లు? 72 

. రావణుం గాంచు టది యెట్లు? రమణీ సీత 

జాడ గాననిచో లంక జలధి ముంచు | 

కార్య మది యెట్లు: నేను నిష్మారణముగ 

చింత జేయుచు కూర్చుంతి - వ సీగ్గు చేటు. 78 

అనుచు చెంత నెవ్వరు లేమి త్రనకు థానె 

థి వై ర్యమును గూర్చు | కొంచున్లు తక్షణమ్ము 

స్వామిపై భ్లార్గమున్లు నుంచి గ్గ రీ వరల 

దీని నెటుల్లై లైన న్గిపుడు ఛేద్ధించ వలయు. 7 
heirs hoe 



nm MY రఘురామ రామాయణం 

అబ్బి వసియించు నా కిట నాహరింప 

మృగ్యమై పోయె నలుసంత మృగము కూడ 

పెద కాలమునకు దెచ్చి పెటె నెడు 
(లు రక 

[బ్రహ్మ లా నాక్షుత్తు దీర్చ ని ప$బల మెకము. 63 

ఈ మెకమ్మును - నిజము! నే నీషితమ్ము 

దీర భక్షించి_ నాక్షుత్తు దీర్చు కొందు 

అని విజృంభించి సింహిక ఆ క్షణాన 

హనుమ ఛాయను తిగిచె బిట్టలుక బూని. 64 

ఛాయ తిగిచిన యా మరు క్షణము_హనుమ 

శక్తి కీణించె _ గమనము _ సత్వ ముడిగె; 
రింహ శత తేజు డగు వాని చెయి-కాలు 

కదలికలు మానె _ దేహాన కంప మొచవె. 65 

గగన యాన నిమగ్నుడై గదలు హనుమ 

ఎరుగ డా సింహికాసురి యెత్తు గడలు; 

తీవ సంచలి తాత్ముడై _ దిగులు చెంది 

సుంత యోచించె _ చింతించె _ నంత లోన, 66 

అరయ |పకిలోము మాళుత మతి విచి|త్ర 

గతిని నావను గన |పతి హత మొనర్చు 

భం౦గి- యే దుష్ట శ_కియో (ప్రబలి నాదు 

శక్తి యుక్తుల బోకార్చి _ సత్వ ముటిపెం ' 67 

అయొ్యుః యిపుడేమి సేతు? మా అయ్య-రామ 

భ|దు _- డవనిజం గానక (బతుక గలడె? 

ఆస నాయందు నుంజె _ నేనై తి నిట్లు; 

ఏమి సేయుదు? నికపైన నేది తెరగు? రి 



సుందరకాండ 

ధైర్య మొదవింప జాంబవదాంగ దాది 

సఖులు దరిలేరు - నరయ నీ సమయమందు 

సూర్య సుతుడును _ నా తం|డి సూర్య కులుడు 

దూరమున నుండి రిక యేది తో9వ నాకు? 

అనుచు చింతించు నంతలో హనుమ యందు 

మేలు కొనె నేదియోశ కః లీల మెరసి; 

ఆపదలు ముంచు వేళ గ నిబ్సై న. కార్య 

సిది యెటు గలు నని కపి రంత చేసె 
ధి ఎగ్ ౩ DE: 

అ పదలు ముంచు సమయము లందు పాణి 

మందబుద్ధిని విడనాడి మాయ జీల్చి; 

స్వామిపై “నమ్మకము నుంచి_ గ చి జూప 

జయము చేకూరదేః సవ భయము దొలగి. 

కీక్క్షణమె రాము దలపోసి తరుచరుండు 

చింత నొందుచు గూర్నున్న సిత జాడ. 
నరయుటది యెట్లు? లరేకకు నరుగు టెట్లు? 

సూర్య కుల కిపబ్నీ మోము జూచు బెట్లు? 
జః న. 

రావణుం గాంచు టద్ది ర యెట్లు? రమణి సీత 

జాడ గాననిచో "లంక ఇ జలధి ముంచు 

క్రార్య మది మెట్లు! నేను నిప్మారణముగ 
చింత జేయుచు కూర్చుంది యు సిగ్గు చేటు. 

అనుచు; చెంత నెవ్వరు లేమి తనకు ధానె 

థె ధైర్యమును గూర్చు | కొంచున్లు తక్షణమ్ము 

స్వామిపై భారమున్లు నుంచి వ! డి వరల 

దీని నెటులై న న్లిపుడ్లు ఛేదించ వ వలయు. 
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ప్రి] రఘురామ రామాయణం 

అనుచు మదినెంచి దశ దిశ లరసి నంత 

జలధి జలముల నాప్పొరు జంతు వొకటి 

కంట బడ_ విస్మితుండయి కపి వరుండు 

దర్చి తేక్షణుడై మహోద(గ వృత్తి. 

అర్కజుడు నాడు దెలిపిన అసుర రూపి 
యిదియె రైైయుండనోపు_సింహికయె నిజము? 

ఇక నుపెక్షింపగా నాకు హితము గాదు 

జంప వలె దీని నాదు దోళ్ళ క్రి నంచు, 

వృష సమయాన గగనాన పెచ్చరిల్లు 

కారు మేఘము పోల్కి నక్కపి వరుండు 

జృంభితుం డగు చుండుట జూచి యసురి 

కరకు బుద్ధిని వాడి వక్క9ంబు దెరచి. 

ఆర్బి పేర్చిన. జూచి; నయ్యనిల సుతుడు 

ఘోర భయదమ్ము నగు నొక్క గుహను బోలు 

దాని వక్క9ము గాంచి _ విజ్ఞాన మతిని 
తనువు కొంచము చేసి తత్తరము నణచి. 

దారుణాశని గతి నంత దాని వదన 

గహ్వరము జొచ్చె _ భాస్కరు గడగి (మింగు 

రాహు గంహమట్లు యది మ్రింగె; [పబల దుఃఖి 

తాత్ము లయినార లది గాంచి నమర వరులు. 

అంతటం గొంత వడికి నయ్యనిల సుతుడు 
కరుకు గోళ్ల ను సింహిక కడుపు జీల్చి 
రక్త సిక్తాంగుడై (గహ రాజు వోలె 
వేగ తన్ముఖమును వీడి వెడలి వచ్చె. 
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నేర్పుగా దాని దేహము నిర్షమించి 

చచ్చిపడియున్న సింహిక శవము బట్టి 

కొంత దూరము గొంపోయి కోతి బంటు (1 

(దొసె నద్దాని వెస సము దోదకముల. 

అద్భుత మై న నిక్కర్మ నరసి - దివిని 

సతము చరియించు భూత ముల్ - స్వా ముదూశే 
వద్ద కరుదెంచి_ చేసిరి వందనములు 

తలచు కొను చెద హనుమ సత్కార్యము లను, 42 

కర్మ లద్భుత ములు నాల్లు కసి కుమారు 

డాచరించిన _ జూచి _ నయ్య నిమిషా టె 

గగన చర పా9ణు లెల్లరు కదలి వచ్చి 

న్వసి, బల్కిరి నట “విజయోసన,”టంచు. 1 

హనువం లంకను సమీకి భాస 
వారి మంగళ కరమైన వాక్కు లెల్ల _ 

తలను దాలిచి శ్రీ గరుత్మంతు నట్లు 

శీఘ జవమున తా నేగి చేరు కొనియె 
కడలి కవ్వలి తీరమా గాడ్పు పట్టి, 1 

వివిధ గుల్మ లతా వృత _ వివిధపృక్షు. 

భూషితమ్మును నుపవన పోషితమ్ము 

సాగరా వృత సౌందర్య సార జనిత 

శోభిత మ న లంకను జూచె హనుమ. 

అపరిమిత మోదముప్పాంగ _ ఆత్మ విరిసే, 
భూరి వారిద వై ఖరి భువన మెల్ల 
వ్యాప్తి జెందిన నిజదేహ నురసి _ హనుకు 

వెరగు పడి యోచనము చేసె వివిధ గతంల ఈ 



రఘురామ రామాయణం 

అకట! యీ దేహమున లంక కరిగి తేని 

కార్య భంగము కల్లు _ రాక్షసుల చెత 

జిక్కుటది తధ్య మని యెంచి _ చిన్న రూపు 

తాల్చగా నిశ్చయము చేసె తరుచరుండు, 87 

జలజ హితుడు పశ్చిమ గిరి సానువులను 

చేరుటకు పూర్వమే కపి శేఖరుండు 

అంబరము డిగ్గి యట సువేల్మాది (వాలె 
సకల బుషులు ననిమిషు లాశ్చర్య మంద, 00 

పవన తనయుని పదహతి పర్వతమ్ము 

కదలి కఠఏం౦ప.. సకల వృక్షమ్ము లూగ; 

రాలి పడే పూలు_ నట ఖచరాళ్ళి మోద 

మొప్ప గురియించు సుమ వర్షమో యనంగ. 89 

అరయ మైనాక గిరివరు నాశయ మున 

కరగి తడయక _ సురసకు కట్టు వడక 

సింహికరు జిక్మ్హకయె కపిసింహు _ డట్టి. 
గడచి _ అలయక జేరె లంకా పురము 90 

ఎక్కడను నాగ కుండగ నేక బిగిని 

వేల యోజనములు నేగ జాలు హనుమ 

రెక్క లార్పక్త - పరికింవ లెక్క గొనక 

డాటె శత యోజనముల సం|దమ్ము నపుడు. g1 

లోక కళ్లాష్టణమును వ మదిలో దలంచు 

స్వార్థ రహీతుండు వన్లుమకీ సం ద మైంత్త ?' 
Haren Wy 

గ్లాని న్లంద్లక్ష న్లొక్టీంత్త కష్ట మనక; 
నగ ॥ Yak సరి 

దాట శక్ష్యమ్లు కాని సం్యదమును దాఖె. రీడ్ 



సుందరశాతిత 

హనువు లంకనం గాంచుట 

అన్యులకు వీలుగాని మహాద్ది గడచి 

కాంక్షితమ్మగు శ్రీరాము కార్య మరయ 

భాస్కరుడు పశ్చిమాంబుధి వాలక మునే 

అలరి హనుమన్న ఆ సువేలాది శిఖరిం 

లలిత పల్లవ ఫల పుష్ప విలసితములు 

గిరి వనంబుల మారుతి కెరలి జూచి 

కొంత వడి వ|శమించి ప్రశాంతి నాంది 

కార్య దీక్షా నిమగ్నుడై కనుల యెదుట, 

ఊన్న తోన్నత శిఖరాల నుదధి తటిని 
ఢీ (తికూటా(ది శిఖరిని సిరులు తొణక 

నవరిమిత శోభలను గల్లి యలరు చున్న 

సురుచిరమ్మైన లంకను జూచె హనుమ, 

మహిత కాంచన |పాకార మండితమ్ముః 

కనక గోపుర చుంబితాకాశ పథముః 

మణి మయాంచిత ఘన కుడ్య మంచిరములు! 

అమర పురి బోలు లంకా మహా పురము! 

శతు దుర్భేద్యమై - సర్వ జగములకును 

[కూర రాక్షస భట కోటి ఘోర కృత్య 

కారణమ్మున భయదమై తేరి జూడ 

గా నశక్యమ్ము పృధ్వి లంకా పురమ్ముః 

జాజి కురవక కరవీర చంపకాచి 

వివిధ సుమలతా సౌందర్య విశ్వ వినుత 

సదమలో ద్యాన మండితా శయ విభూతి 

గలిగి వెలుగొందు చుండు లంకాపురమ్ము. 

98 

లీ 

ర్ 

96 

9 

98 
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కమలములు కల్వ పూవులు గలిగి వెలయు 

వార్ధి గంభీర పరిఖా (పవాహములను 
శ తువుల కంతు జిక్కక _ జగతి ఖీ 

రా కృతిని దనరారు లంకా పురము. 

కరమ మణి రత్న ఘన దీప కాంతు లెలయ 

బహుళ సుందర ఘన సౌధ (పతతి తోడ 
పవన పథ మంటి _ శోభల పనల జేయి 

దీపితమ్మయి వెలయు లంకాపురమ్ము. 

ఆయుధమ్ములు చే దాల్చి యనవరతము 

కంటికిని జెప్పలా _ నెప్ట్ర గాచుచుండ 

నేపు దనరారు భువిని లంకా పురమ్ము. 

కాంచి యరుదంచి _ యేరికిం గాన బడక 

ఆకసమ్మంటు చెట్ల పై ననిల. సుతుడు 

దుముకుచును మముకుచు కొంత దూఠమేగి 

ఉత్తర దారమును: జేరె త త్రరమున, 

గుప్తముగ నున్న వాకిలీ గుమ్మ మచట 

కాంచి - రోవణు నూహించి _ కపీయు నపుడు 

శతు బలమును తర్కించి _ జయము కొరకు 
మదిని చింతించి యోజీంచే కురల మరల, 

అకట! యీ అంక జూచిన - నమర వరుల 

కైన సాధింప శక్యమ్ము కాని దగును 

కపి బలము లెట్లు వచ్చి ఠాక్షసుల నోర్చి 

అనిని గెల్లురు? గెలువ శక్యంటబె తలప... 

— we) — 

12 

104 
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రావణుని లంక సైన్య సంరక్షితమ్ము 

విషమమై యుంట రాముడే విధిని నిటకు 

నరుగు దెంచును? వచ్చిన నసుర పతిని 

సమర మందున నిర్దింప శక్య మొక? 109 

సామ సాధ్యము కాదు రాక్షసుల లంక? 

దాన సం [సస క్రి నిచట దలప రాదు 

భేదమున కిద్ది జూడ నభేద్య - మరయ 
దండ నోపాయ మొకడె సాధనము తోచు. 106 

అనుచు యోచించి మది నెంచి అనిల తనయు 

డిప్పు డిది యేటి చింత? నేనేగి జనక 

తనయ జాడ ౧రింగి రామునకు దెల్చ్ప 

నతడె దెలుపు నరిని హతమార్చు విధము, 107 

(కూర కర్ములు ధృడ బలుల్ కుటిల మతులు 

రాక్షసులు గాచు చున్న బ్లీ అంక యందు 

వారి కగ పడ కుండగ పగటీ వేళ 

చార నశక్యను - రేపొద్దు నరుగ వలయు, 108 

అని తలంచి హన్మంతు డాయ థ్ వనుల 

కొలను లను పక్షి గణముల కలయ గనుచు 
కొంత వడి వేచియుండిన యంత _ నిశియు 

దరిసె! నల్లడ చీకట్లు విరిసె మిగుల. 109 

ఆకసమ్మ౦దు పొడసూ పి నట్టి. చందు 

డరయ గన్చద్దై సరిసిలో హంస: భంగి 

జగము సర్వము. నిండిన. చంద కాంతి 

పండె మింటను చలువల పంటి: దోవ, 110 
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సమయ మిది యంచు నమ్మహా సతు డంత 

తనను గనలేని అల్చాకృతిని ధరించి 

జనక సుత జాడ నరయు నుత్యాహ మూని 

చొర నశక్యమౌ లంకను జూచె _ మరల, 111 

అకట! అమరావతిం బోలు నంత పెద్ద 

నగర మీ లంక! యెటు జూడ గగన మంటు 

భవనములు _ రాజ మందిరాల్ బంతి దిరెః 

నెందు వెదకుదు? జనకజ నేడ గందు? 112 

[కూరు లగు రాక్షసులు గాన కుండ నేను 

జొత్తు నేరితి దీనిని? శోక మగ్న 

జనక సుత నెట్లు గాంచెద? సైన్య రక్షి 

తమ్ము పురమెల్ల! వెదుక శక్యమ్మె నాకు? 115 

లెక్కుకును నక్కజమ్మయి దిక్కు లెల్ల 

రక్కసులు [గమ్మి; దిమ్మరి; రాతి బవలు 

రక్షణము సల్చు చుండ నీ లంక యందు 

చెటుల చొర నగు? జానకి ఎచట జూతు? 114 

అనుచు పరిపరి జింతించి ఆగచరుండు 

భారమంతయు శ్రీరాము పైన నునిచి 
కొంచ మగు రూపమును దాల్చి _ కోసలేందు? 
సతిని వెదుకగ సన్నద్ధ మతి వహించె 115 

ల౦కిణి 

పురము [పాకారమును జేర నరిగి నంత 
అచట గూర్చున్న '*లంకిణి యన్న యసురి 
అడ్డ గించుచు నెవడ వంచరచి _ యపుడె 

మీద పడబోవ మారుతి మెల్లగ ననె. 116 
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కాయ గసురులు దినియెడి కపిని నేను? 

భేద “మిది యది” యని యెందు లేదు మాకు 

గహనములు _ పట్టణములు - కాయ గసురు 

కొరకు దిరుగాడు నుండెడి _ కులము మాది. 

లోన బహు ఫల వనములు గాన బడుట 

చపల మయె బుద్ది - జిహ్వయు చపల మాయె 

చపల తత్వమె _ మా కోతి జాతి గుణముః 

తప్పు దలపరు _ మముజూచి ధరణి నెవరు. ' 

జరుగ బోదెట్టి హాని ముజ్జగము అందు 

కపుల వలన నిజమ్ము _ లంకా నివాసి! 

కరుణ గని నన్ను పురిలోని కరుగ నిమ్ము 

క్షుత్తు దీర్వుక తల్లి? వే వత్తు ననగ. 

వినక లంకిణి “నిను జంపుదూో నని దుముక 

పావనియు దీర్భ రూషాన |వబలి _ వేగ 

నసురి మొగము ఖిరు చేతు లప్పళింప 

గిలగిలంబడి రక్సె న శి90ంది కొరిగె. 

పావనియు అంకిజింబట్టి లేవ నెత్తి 
పుడమి యదరగ మరియొక పోటు పొడువ 
(గక్కునను తూలి నెత్తురు గ్రక్కు కొనుచు 
హీన నిస్వనమున _ వామె యిట్టులనియె. 

(బహ్మయును మున్ను నాతోడ బలికె నిటుల 

కోతి యొక డేగుడెంచి నిస్ కొట్టి  గూల్చి 

లంక గాల్చును -.నటు పయి. శంక లేక 

అంక నశియించు - నశియించు రావణుఐడు 
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పి రఘురామ రామాయణం 

పరుల భార్యల చెరబట్టి బలుడ నంచు 

విజ రీగెడి దనుజుండు వెళ్లి గాదె 

[గహచయమ్మును చెడు _ కాని కాలమ౦మ 

నీళ్ల పై సుళువుగ దేలు రాళ్లు గూడ, 

అనుచు నెత్తురు ధారగా దనుజ వనిత 

గ9క్కు కొను చుండగా నాఖి గాలి యాగె. 

(ప్రబల లంకిణి జచ్చి 'నేల పయి వా౮లె 

భూత షంచకము భయాన పొగిలి పోయె. 

లంకిణిం గూల్చి నిర్భీతి రామ దూత 

ప్రభుని పాదమ్ములను మది పదిల వరచి 

భార మంతయు, నాతని పైన నిడుచు 

జనక జాన్వెషణమున కై సాగి పోయె. 

వెస్నె లల వెల్లులో పురి వెలుగు చుండ 

గాంచి ముదమంది - యకటః లంకాపురమ్ము 

ఎంత సొగసైన చహః యొక కాంత కతన 

[బతికి చెడు నిష్ప డీ లంక ధ్వంస మగుచు. 

క్షితిని నెవ్వారు దిని రక్షింప లేరు! 

పాప ఫల మనుభూతమై [వబల కున్నె2 
వామ పాదము మును పెట్టీ వానరుడు 

రాజ మార్గాన నడచె భది గతి బూని. 

అచట నా రాజ మార్గాన ననిల సుతుడు 

కాంచె బహు పుష్ప పాదప కమ నుగుచు 

స్వచ్చ ముక్తా ఫలాంచిత జాలకముల 

పరమ సౌందర్య ఘన సౌధ వంక్షు ల నట, 

126 
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సుందరకాండ 

డిప్ప కాంచన స్తంబాల దీరి -' శాత 

కుంభ శిఖరాల నందాల గూర్చు సౌధ 

రాజి . అంబుదములు గప్ప రి నలరు 

గగన మట్టుల గన్చబ్దె కనులు సెదర, 

విచ్చు కత్తులు చే దాల్చి వెరపు వ్సీడ్రి 

సతము చరియించు నట్టి రాక్షస భటాళి 

వివిధ వికృత రూపమ్ముల వీధి వీధి 

దిరుగు చుండుట గనె కపి వరుడు నచట. 

రాజ మార్గ గతుండయి రామ దూత 

భీతి యను మాట లేక నభేద్యమైన 
భవనముల నంతి పుఠము లభ్యంతరములు 

కంట వత్తులు దాలిచి కలయ వెదకెం 

పరుల సంచారమే లేని తరుణ మరసి ... 

సూక్ష్మ తనుడయి మారుతి చూపరులకు 
సంశయము గల్లకుండ రాక్షస పురాన 

వెదుక దొడగెను బహు శ9ిద్ధ వీధు లెల్ల 

భవన |పాకర కుడ్యాల పైకి వెగసి 

భవనములు తోటలును నభా పా9ంగణములును 

అంతర గృహాళి సౌందర్య వంతమైన 

(వభు విహార రంగముల నల్వంక వెదకె. 

అలజడులు లేని సందుల యందు నక్కి. 

గుడులు బడు లంగడులు గూఢ గోపురములు 

పురము లబతి పురమ్ములు వొంచి వెదకి 

జనక సుత నెందు గనక విచార మందె. 
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240 రఘురామ రామాయణం 

చింతలో మున్లి ఆ హనుమంతు డపుడు 

దీర్చ యోచనమున జిక్కి దిరుగు వేళ 

సరస సంగీత వాద్ద్యైక శబ్ద భావ 

బంధురమ్మైన నొక పెద్ద భవన మందు, 185 

వస్త్ర మాచ్చాదనము లేని వనితల నట 

మధుర మధు సేవనోన్మత్స మతులు _ కామ 

మున మునింగి నర్తించెడి ముగుదల నట 

దూరమున నుండి_గని_యేగె మారుతియును, 196 

పూర్ణ విజితేంది9ియుం డతి పుణ్య మూర్తి 

సుసిత పిజ్ఞు డా వాయు సూనునకును 

చిత్మ వైకల్యమే లేక _ సీత కొరకు 

తీవ) తర యత్న మొనరింప దీక్ష యొదపె. 13 

© 

దనుజ వతి సాధమునకు నద్దమ్ము పగిది 
దివ్య వర రత్న రుచులచే తేజరిలు 

౧ 

సాధ్వి మతిడోటరిదేవి సౌధ శయన 

మందిరము జేరి ఆశ్చర్య మగ్ను డాయె 138 

వజ్ర వైఢూర్య మణి గణ వ్రాత రుచుల 
"హిమ కాంతుల కన్నుల కింపు గొలుపు 

భవన మది _ చంచలల గూడి బరగు మేఘ 

శకలమును బోలియున్న దా సొధ మచట. 139 

బొగడి యద్దాని అందము నగచరుండు 

హస్తి రథ “2 శాలల = నస్త్ర శాల 

లాది నవచేం ద శాలల _. నతి విచిత) 

కలిత నర్తన శాలలం గాంచె హనుమ, 140 



సుందఠకాఅడ 

అంత మండోదరి దేవి యాంత రంగ 

మందిరము సొచ్చి యట మైమరచి _ హంస 

తూలికా తల్పమున సొక్ష్కి సోలి నిద 

మునిగి యున్నట్టి అందాల ముగుద గనియె, 

ఇదరు కురులతో విడివడు చీర ముడితొ 

అలసి సొలసిన అపరంజి చిలుక వోలె 

గాఢ నిద మునింగిన కాంత గాంచి 

“పీతి యని యెంచి  వికలుడై చింత మునిగె, 

అకట! శ్రీరాము డీలాంటి యతివ కొరకు 

[కుంగి కృ శియింప నేల తా కూర్మి మునిగి? 

అని దలంచుచు _ నంతలో ననిల జుండు 

మరల'దలపోసె రాముని మగువ గూర్చి, 

'అతుల పతిభక్తి నలరెడు అవని జాత 

కుటిల రావణు మంచాన కులుక గలదె? 

మందగించెను నొబుద్ది _ మగువ గూర్చి 

తప్పు దలచితి _ నక్కటా తగదు - తగదు. 

కాదు కాదీమె జనకజ కానె కాదు? 

పరమ పావని సీతా శుభాంగి కాదు! 

అనుచు “లెంపలు వేసుక న నిలజుండు 

అమ్మ! తప్పయ్యె -క్షమియింపు మనుచు గోరె. 

కాల యావన లేకుండ 'కపి 'కులుండు 

పరమ 'లఘుగతి సౌధాన పదము. లిడుచు 

బాహ్యమున పుష్పుకము గాంచి _ పడకిసీత 

కొరకు గాలించె పుష్పకమ్మరసి అరసి. 
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స్ రఘురామ రామాయణం 

అందు మదనార్తు లయిన కామాంధ జనులు 

పాన వవీలయి దరినున్న పడతి చీర 

చెరగు లాగుచు కీడింప _ తరుచరుండు 

గాంచి కట కటంబడి పుష్పకమ్ము ర్డె, 

అకట! పుష్పకమున గూడ నవని జాత 

జాడ లేదు; గాలించి వేసారి తింక 

దనుజ వతి సౌధ మొక్కండు దక్క నన్ని 

పూర్తి యయె నని నచటికి పోయి _ జొచ్చె. 

అరయ మయ నిర్మితమ్మయి నలరు దాని 

సకల బుతు పుష్ప ఫలవన చయము వాని 

దైత్య సుర పూజితమ్మయి దనరు దాని 

చనుజపతి సద్మమును జూచె తరుచరుండు. 

అహహః యీ శోభ ! ధనదు గృహమ్ము నకును 

అమరపతి వీటికై నను _ నబ్దభవుని 

సద్మమున కైన _ ధర్ముని సదనమునకు 

గలదెయోచింప _ ననుచు నక్కజము నందె. 

అబ్బభవు గూర్చి ఘనతప మాచరించి 

ధనదు డానాడు వడసె నీ ఘన పురమ్ము 

అతి భయంకర సమరము నాచరించి 

ధనదు నుండి రావణుడు గై కొనెను దీని. 

సుర జగమొ? |బహ్మలోకమొ? హరు పురమొ్మొ? 

స్వర్గలోక మొ? హరి లోక సామ్య మేమొ? 

గాక యెటు గల్లు శోభ లంకా పరమున 

కంచు దలపోసై _ నాశ్చర్య మంది హనుమ, 
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సుందశఠశాతిడ రి 

మణి మయాంచిత ఘన కుడ్య మణుల కాంతు 

లరయ వరరూప రుచులతో నతి విచిత 

గతిని భవనము పూర్ణమై కనుల విందు 

సేయుటకు విస్మితుండాయె వాయు సుతుడు. 199 

నిఖిల మజిగణ దంత వినిర్మితమ్ము 

తగటు బంగరు పువ్వులు దాపి యున్న 

విమల మజిదిప భ్యద పీఠము లవెన్నొ 

అందములు జిందు చున్నవా మందిరమున. 154 

అందు _ బంగరు ఛాయల నమరి _ సూర్య 

సమము కాంతుల నవెసల్ జల్లు చున్న 
టి గ 

ఇం|ద నీల మహామణు లిమిడి యున్న 

(శేష్ట పీఠము కన్నులు చెదర _ యుండె 155 

పలు సువాసన లొపూ నా భవన మందు 

శయన మందిరమందు రాక్షస విభుండు 

అందు ముఖు లెందరో జుట్టి యింపు గొలుప 

మధ్య శయనించె_ భోగాభి మత్తు డగుచు 156 

తేట యగు మది తోడ నాస్రిల యందు 

వెదకె సీతకై మారుతి విసుగు లేక 

చూడనట్టివి యొక్కింత చోటు లెదు 

లంక నల్లడ జూచె నా రామ దూత. 150/7 

అన్ని వెదకుట అయిపోయె - నకట నేను 

గాననై తిని జనక భూకాంతు సుతను 

ఏమి సేయుదు? తెరవు నాకేది యింక 

నెందు వెదకుదు? జానకి నెచట జూతు? l 



రఘురామ రామాయణం 

హనువం ఆవేదన 

అనుచు మరి మరి యోచించి వనచరుండు 

ఆమె యుండెడి స్థానమ్ము నరయ లేక 
శాంతమును వీడి దుః విత స్వాంతు డగుచు 

మధన పడి త్ర వగతి తన మది దలంచె, 

[పబల మాయా బలుండై న రావణుండు 

పట్టి తెచ్చిన నాడె యప్పడతి యతని 

న్రీకరాకృతి గని కడు భీకి జెంది 

అసువులను బాసె నేమొ మొ యంచాత్మ దలచి. 

(కుద్ధ్దుడణు _ యెల్ల జగముల గుండెలవియ 

నీషదాకృతితో. తీవ భాషణముల 

వాయు గుండ మ్ము కలచిన వనిధి పగిది 

భయదుడై వాయు తనయుండు బల్కెనిటుల. 

సత్వరమె _దుంచెద విధాత జందెములను 

ననిమిషాధిపు _ నరుణుని _ నగ్ని దేవు 
దనుజు డాదిగ నున్నట్టి ఘనుల బెల్ల 
కనికరింపను జనకజం గానకున్న, 

లంక బెకలింతు - రావణు పొంక మణతు; 
శివునితో గూడ కె లాస శృంగ మదర 
హస్త మున బట్టి తేలింతు నంబు నిధిని 
(గహములను గూల్తు జనకజ గానకున్న . 

జనక సుత జాడ గనక నే చనుట యెట్లు? 
వేచి యుండెడి రాముని జూచు టెట్లు? 
అతుల విశ్వాస, మెన్న నాయందు న నుంచి 
జూచు స్ముగీవు ముఖమింక జూచు బెట్టు? 
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సుందక కాళ్తిత 249 

ఇంత కాలము వెచ్చించి యిపుడు నేను 

రిక్క హస్తాల జనిన వారికిని _ నాకు 

కేమ మొదవునె? గుండెలు చెరువు గాగ 

జూచు కపులకు నా మోము జూపుటెట్లు, 169 

పీత గానక రాము నే జేరి నంత 

_బతుక డాతడు; సౌమి(తి బతుక బోడు; 

మిగుల డర్కజు డటుపైన మిగుల దింక 
కపి కులము సర్వ మిదియ నిక్కంబు జూడ, 164 

కాన జనకజ యునికిని గానకుండ 
మగిడి జనరాదటంచు నెమ్మది దలంచి 

ఎత్తుగా నున్న సౌథమ్ము నెక్కి _ చుటు 
అటి రి 

[పక్క లన్ని యు -పరికించె వవనజుండు, 169 

అళోక వనము 

అనకి దూరాన గనిపించె ననిలజు నకు 

పక్వ ఫల పుష్ప భరితమై [పబలి యున్న 

వన మశోకము; సౌందర్య ఘనత నొప్పు 

పుష్ప' ఫల వనముల కెల్ల పూజ్యత మము, 166 

రసిక వరుడై న రాక్షస రాజు కలిమి 
కద్దమై యొప్పుచున్న బ్లీ యాయశళశోక 

వనము గన నిశ్సయించె న వ్వన చరుండు 

చివరి యాశగ నందులో సీత వెదుక. 167 

జానకీ రాములను మచి సంన్మరించి 

అష్ట దిక్సాలురకు _బహ్మ కంజలించి . 

పంచ భూతములకు తలవంచి [మొక్కి 

కార్య జయమిడ దేనతా గణము గొలిచి, [| 



చర రఘురామ రామాయణం 

ఒక ముహూర్త మాలోచన మొనర జేసి 

మదిని కృతనిశృయుండయి మహిత శక్తి 

రావణుని హర్మ్యమును కపిరాజు వీడె 

నవని జాతను కనుగొను నాన తోడ, 169 

ఉదయ కాలార్శ శోభల నుజ్వ రిల్లు 

నా యశోక వనమ్మున నవని సుతను 

వెదుక మదిగెంచి నుత కఫీ వీరు డంత 

ధను వినిర్ముశ, శరము విధాన వెడలె. 170 

కల్ప తరు తుల్య బహు వృక్ష గణ విశోభి 

తంబగుచు _ పక్షి గణ కూజి తమ్ము నగుచు 

నందనమ్మును మరపించు నా యశోక 
వనము గనుగొని నముచమందె వనచరుండు, గే 

సకల సుమ ఫలయుత వృక్ష సొష్టవమున 
షడతు ఫల వృష్టి నొకట దర్శన మొసంగి 

కాంచ నోత్సల పద్మ సుమాంచి తంవు 

బహు సరోవర కలిత మా వనము గాంచె. 172 

వండి బంగాళు కాంతుల వెలయు నట్టి 

వృక్షములు వాని నొప్పు వివిధములైన 

యండజంబులు పెంపుడు హరిణ తతులు 
చూడ ముచ్చట గూర్చె నశోక మందు. 173 

చూచె మారుతి చందన చూత వృక్ష 
శాఖలన్ నిల్చి చూపులాశలకు ,దిప్పి 

విరులతో నిండి చెల్లెల్ల వేడ్మ నింపె 

శ్రీ వసంత శోభ యొకచో చేరినట్లు, 174 



సుంచరళాతడ 

అది వసంతము కాకున్న నన్ని చెట్లు 

పుష్ప సంపన్న మై యొప్పె - పుష్ప మధుర 

వాసనా మనోజ్ఞతను నివాళు లిడుచు 

అడుగిడిన యంత యుత్యాహ మావహిెల్ల. 

' కోయిలలు చిగురులను మేసి కొమ్మ లెక్క 

మధుర గానాలు సలుపు; తుమ్మెదల రొదలు 

(శుతులు మీటుచు నుండును _ గతి విలాస 

ముల నెమిళ్లట నర్తన ముల నానర్చు. 

అవని జాతను వెదకు [ప్రయత్న మందు 

కదలు కపి వల్ల నిదలు చెదరి _ పక్షి 
గణము లెగురగ _ పూల్ రాలి కపి వరేణ్యు 
పైన గురిసెను బహు పుష్ప వర్ష మటు. 

విరుల |పోవుల నక్కపి వరుడు మునిగి 
పుష్ప గిరివోలె గన్పల్లై _ భూరుహాల 
దిరుగు నా కోతి వీక్షించి దిక్సతులును 
వర వసంతు డటంచు బల్ మురిసి నారు. 

పూవులన్నియు నవ్యన భూమి రాల 

పరగె నది పుష్ప భూషిత భామ పొతె 
వృక్ష శాఖల తిరుగు కపివరు గనుచు 

ఆకసమ్మున కెగిరె విహంగ తతులుం 

పూవు లాకులు రాలగా - పులుగు లెగుర 

[మోడు అయినట్టి భూజముల్ మోద ముడి పె 

సర్వ మోడీేయు వలువలు సహిత మోడి 

నిలచి యున్నట్టి జూదరి వలేను దోచి. 
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పూల జ్యోతులు రమ్య సంస్ఫూర్తి నిడగ 

పక ఫలములు రత్నాల భంగి పలుగ 

నందనము జ్లైతంరథముల (కిందు పరచి 

ఆ యశోకము సంత తాహ్లాద మొసగె. 181 

చూచె నతులిత సౌందర్య శోభ నొప్పు 

ఫల సుమాంచిత భాసుర వనము లెన్నో 

ఇట్ట సుందరారామమ్ము నెందు గూడ 

గాంచ నందున _ హనుమ యక్క జము నందె. 182 

అకట! నివ్వన శోభను నరసి నంత 

సందియము లేదు రాక్షస చక్రవర్తి 

పతిని మరువంగ నివ్వన భాగమందు 

జానకిని నుంచియే యుండు _ శంకలేదు 183 

ఈ అశోకము తగును వసింప సీత! 

యనుచు భావించి సంతోష మంది కపివ 

శుండు సీతకై వెదుకంగ రూఢ మతిని 
దలచి _ యుత్చాహ ముప్పొంగ తత్ క్షణము, 184 

కడగి చిరుగుచు మారుతి గగన మంటు 

నొక్క చెట్టెక్కి నలుగడల్ చక్క చూడ 

కాను పించెను సౌందర్య ఖని యనంగ 

ఉజ్వలంబై న. పా్రసాద మొండు కపికి, 187 

ఆ వనంబున మధ్యస్థ మందు _ వేయి. 

స్తంభముల .తోడ నొప్పు సౌధంబొకండు 

స్వర్ణ విదుమ మణుల. పోపాన పం క్రీ 

వింత వెల్లు లతో, కంటీ విందు గూర్చె. 188 
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అది సుగంధ బంధురమయి అకలి విశి [త 

గంధ మాదన కె లమ్ము కరణి నొప్పి 

పాండు రమ్మయి కైలాస పర్వతమును 

బోలి యలరారు చుండు నప్పుణ్య వనిని, 189 

అలసింపక తత్క్షణ మగచరుండు 

నచటి పాసాదమును జేరి _ యంతలోన 
శింశుపొ వృక్ష మూలాన చెలగి యున్న 

మణి మయాంచిత సౌవర్ మంటపమున, 190 

మలిన చేలము ధరియించి _ మహిత దుఃఖ 

భార మెద |గమ్మి శ్వాసంపు బరువు చేసి 

వదన కమలము వసివాడ ముదము బాసి 

నశువులు ధారగా గార్పు నతివ గాంచె, 191] 

చదల మబ్బులు గ్రమ్మిన చందు) పగిది 

పొగలు గ్రమ్మిన (వళయాగ్ని సెగ విధాన 

పంక మలమిన కాంచన పద్మ మట్లు 

కళలు వాడిన యొక పుణ్య కాంత గనియె, 192 

శ్వానముల మధ్య జిక్కిన దీన _ హరిణి 

శరిణి బహు దుష్ట రాక్షస కామినులకు 
జిక్కి యుపవాస నియతి కృశించి యున్న 

ఏక వేజీధర గనె వనై.క చరుండు, 193 

తీవమగు దుఃఖమున ముని దిటు లెక 

కంటికిని మంజికిని ధార గాగ నేడు 

దీన మగు మోము నరచేత నాని యున్న 

మగువ నొక్కతె నట జూచె యగచరుండు. 194 
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అకట! ఎవరీమె? శోకించు నీ విధాన 

మలిన వస్త్రము తోడ నా మాను మొదల 

పతిని సెడబాసి దుఃఖించు పడతి వోలె 

గాన బడుచున్న దిచట; నిక్కాంత మయొవరా? 

మలిన వసనమ్ము దాల్చుట వలన _ మగువ; 

కురిసి వెలసిన వర్షాన గుములు కొన్న 

నీరదాంతరమున జిక్కి నీరసించు 

కలువ రాయని వలె వాడి -కాంతి దొరగిం 

పతిని బాయగ' గలుగు నా ఫదల కంటె 

వడగు రాక్షస మాయల వేగి - నలిగి 

యెంతయో వాడి యున్నదీ యింతి యకట ! 

యెవ్వరో యామె? దెలియుట యెట్లటంచు, 

మది దలంచుచు - శింశుపా మహిజ శాఖ 

నెక్కి - కడు సూక్ష్మ రూపాన నక్కి-యామె 
స్థితియు చర్యలు గమనించీ = సీత యనెడు 

నాస పొడ సూప _ సంతన మంది కపయు. 

కఠిన చిత్తలు రాక్షస కామినులకు 

నడుమ భయమేంది బెగడు నీనాతి జూడ 

చిరుత పులులకు జిక్కిన హరిణి వోలె 

చెలునమును బాసి వ్యధలను నలిగి యుండె, 

పవన సూనుడు న త్తీన్వి వదన లక్ష 
అమ్ము పలుమార్లు పరికించి; నాతి దాల్చు 

చీర కొస లేక యుంటవే సీత యే య 

గునను ధృడ భావ రంజిత మనము నొందె. 
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బంత దుఃఖాన నుండియు యింతి జూడ 

శిరము నెత్తక _ దీనయై _ చిత్తమందు 

సతము నెవ్వరి నామమో జపము సేయు 

చుంట గని వాయు సూనుండు చోద్య మందె, ద్ర 

రామచందుిడు చెప్పిన లక్షణములు 

గొన్ని యగు పింప = దృపుడై _ కోతి బంటు 

సంశయము బాసి గట్టి నిశ్చయము జేసె; 

ఈమెయే సీత శ్రీరాము భామ యనుచు, బి02 

భాస్కరుడు రాని దినలక్షి భంగి వడలి 

చంద విరహిత యగు రాత్రి సరణి నొప్పి 

మలిన పద్మము వలె కాంతి మాసియున్న 

పరమ సాథ్వి యీమెయే రామ పత్ని సీత! 209 

ఈమెకయి గాదె వెండ్లినా డిన కులుండు 

భవుని విల్లెత్తి యవలీల భంగ పరచె... 

అసమ బలశాలి యావాలి పననడంచి- 

స్వర్గమున కంపి నాడొక్క బాణమునను, 204 

తగిన వాడీమెకును రామ ధరణి ధవుడు; 

ఈమెకును భళా ! ఆరాఘవేందుడొప్పు 

ముద్దు లొలికించు నీజంట _ మొండి విధికి 

చూడ కనుకుట్టి యుండు గాకేడ నిద్ది | 205 

వెట్టి వాని విధము నేను “విధిగిధిియని 
దలపగానేల? ఆ దుష్ట దానవుండు 

మూర్గ చిత్తుడు _ సీతను మోసగించి 
దెచ్చె _ దోసమ్ము నెంచక తెగువగలిగి, 206 
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జానకియు రాము నెడబాసి దీన యగుచు 

నివ్వనంబున దిక్కు లేకిటుల నుంట 

రావణుని మూలమున గాదె? రయము మెరయ 

వనధి ముంతు వాలము జుట్టి వాని నిపుడె, 207 

అనుచు మదినెంచి _ అంతలో నామె యెవరొ 

తెలియకయె నేడు నాకిట్టి తలపులేలః 

ఆమె దరికేగి | పశ్నించి _ అరసి వెనుక 

నపుడుయోచించు టుచిత మంచాత్మ సెంచె. 208 

రావణుడు జానకిని జూన వచ్చుట 

అంత లోకాంతు లంతట నలము కొనగ 
వేల దివిటీలు చే దాల్చి వెలదు లెల్ల 

చుట్టి కొలుచుచురా_భూమి సుతను జూడ 
రావణుడు వచ్చె - నయ్యర్థ రా|తమందు. 209 

సీత దరి జేరి _ హొయలుగా చిర్న గవులు 

దొలుక పాపపు చింతతో వలికె నపుడు 
కుటిల హృదయుండు దనుజుడు కూర్మితొలకు 

పలుకు లందున కల్మష మలుకు చుండ, 210 

“రామ” “రామొ యటంచిటు రాతి) బవలు 
చింత సేయగ నీకేమి చిక్కు ఫలము ? 
రాము డెటు వచ్చి రక్షించు రమణి నిన్ను 
ఏల దు(ర్భమ జెందెదో బేల యిటుల | 211 

జడలు ధరీయించి ముని వృత్తి బడుగు వోలె 
అడవులను కూర గాయలు గుడుచు_వెట్టి 

రాముడే రితి యత్నించు? లంక జేర 

దమ్మునిం గూటి వననిధి దాట గలడె? . 212 



సుంతతకాాతిత ల 

జలము లింకింప చేయగా జాల రరయ 

నెగిరి రాలేరు=వార్నిధి నీదలేరు; 

హీన సత్వులు మానవు లే విధమున 

బరుకొనగల్లు దురొకొ 2? యోచించినావె 213 

దానవుల గెల్బు శక్తి యా మానవులకు 

నెందు నూహింపగా గన మింత వరకు ' 

మానవుల జంపి భక్షించు దానవులను 

గెలువ నరులకు వశమౌనె? జలజ నయన :! £14 

జగతి నొక యల మానవ జంతు వొకడు 

నన్ను “ఢి కొనుటది కల్ల ! నగరె జనులు? 

శంభుడో శ్యకుడో గాక శక్య మగునె? 

కదన రంగాన రావణు సెదిరి నిలువ. 215 

కుడువ కూడును_నిలువగా గూడు లేని 

వనుల దిరుగాడు నల్బుడౌ మనిసి కొరకు 

వెట్టిగా కాచుకొని యుండు వెట్టిదాన; 

సుఖము లందుము నను పొంది శ[భనయన,.  £16 

అసురచక శ వర్తిక్ అవనిజ సమాధానము 

చెవులకును ముల్కు లయిన యా చెనటి సలు, 

లాలకింపగ జాలక నతిరయమున 

గడ్డిపోచను దీపి యా కంజనే (తి 

చేశ ధరియించి కన్నులు జేవురింప. . 217 

తెగువను వహించి యా [కూర దితిజు గాంచి 

పలికె నిట్టుల_(పౌఢ సంభాషణ ముల 

నితర వనితల చెరబట్ట (తిన గాన్న 

పాపి! నీకోడ మాబాడ పాప మనుచు. 218 
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దుష్ట వర్తనుడవు నీవు దోస మనక 

పరుని భార్యను నను చెర బట్టినావు 

పురుషు లింటను లేకుండు తరుణ మరసి 

దొంగ వలె జొచ్చు నోక గజ దొంగ వీవు. 219 

యోధుడవె యైన భర్త నో యొద్ద లేనీ 

తరుణ మారసి ముచ్చిల డగునె నీకు? 
ఎందులకు చేత కాని యీ పంద పలుకు 

లతని నెదిరించి నిలువ నీ యబ్బ తరమె 4 220) 

చంద శేఖరు కంటె దేవేం్యదు కంటే 

ఘనుడు రాముడు నీవు న య్యనేఘు కరుణ 

పొంది |బతుకుము_గానిచో పొంక మణచీ 

చంపి నిన్నంపు నొ యమ సదనమునకు. 221 

రాము డల్లుట ఖరుడాది రాక్షసాధ 

ములు నశించుట దెలిసియు నులుకేదేల * 

శరణు గోరిన నెంతటి శ్యతువ్నైన 

కరుణ తోడే రోముండు రక్షణ మొసేతిగు. నీరస 

తాటకిని దుంచీ-రాక్షన తతుల గూల్చి; 

తపసి యాగము గాచిన ధైర్య మూర్తి 
రాజ మాతు9డె? సజ్జన రక్షకుండు 

రామ జనపాలు జాడి సొరాయుణుండు. ౭29 

సంద9మును దాటి ఘన్ పౌరుషంబు తోడ 

ఘోర రణభూమి నినుడాసీ కూ9ఠ గతిని 
తలలు పది నేల వడగొట్టి_తరణి కులుడు 

భుక్టీగా నీ యడే వోని భూతములకు, 224 



సుందరకాండ. 2కి 

రావణుడు నీజబలంబును జానకి 

"కరింగించుంట 
గడ్డిపోచగ కడుహీన గతిని తన్ను 
పంద జేయుచు భాషింప-పండ్లు కొరికీ 

మీస ముంది9ప్పి_కోపము మింటి కెగయ 
రమణి సీతతో బల్కెను రావణుండు, బడికీ 

తెలియ జాలవు కలికి నా బలము నీవు 

మేలి తపమున నా బ్రహ్మ మెప్పు వడసీ 

చావు రేకుండు వరములు చాల గొంటి 

సకల లోకమ్ములకు నేనె స్వామి సైతిః 226 

భువనములు మూడు గెలిచియు పొందరాని 

వై భవములంది యలరు నా బాహు పటిమ 
జగములన్నియు సెరుగగా పాహసమున 
నెత్త గల్లితి కైలాస పృథ్వి ధరము, R27 

అలరి చెరబట్ట గల్లితి నమరఎయ క్ష 

భుజగ గంధర్వ కిన్నెర ముఖ్య సతుల 

నింత సొమర్థ్య మెన్న్సు గా నెవరి కుండు? 

భువిని రావణునకు దక్క భూమి తనయ బిర 

అతివలను జంప పాపమంచరయు చుండ 

నన్ను నెదిరింప నొక పేద నరుని జూపి 
తీవ గతి నింద సేయుచు తిట్టు నీదు 
నాలుకను గోసి వై తును చీలికలుగ, 229 

అనుచు తన చంద్రహాసము నతడు దూయ 
ధాన్య మాలిని యను కాంత దనుజు నాపి 
వరమ తేజస్వి వీరికి వనిత చాకి 
గౌరవము బాసి దుష్మీర్తి గాంచ తగునె ? వ 
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“ రేరె? నీ కయి తపియించు నీరజాక్షు 

_లందరో అందముల జిమ్ము సుందరులును. 

తరుణ యౌవన శృంగార తనులు జూడ 

లెక్టుయా ? వారి కడ సిత్ర లేశ మైన. 

అని వచింపగ-శాంతించి; అసుర రాజు 

కామ వశుడయి జనకజం గాంచి పలికి 

కలికి! యొక రెండు మాసాలు గడువు నికు 

నాసగు చున్నాడ పొత్తంత పొసగ దేని, 

కాపుగా నున్న రక్కెసల్ ( “కండ-కండ” 

కోసి భక్షిం|తు నాతృ ప్పి కొరకు నిన్ను; 
ముగియు నీ గాధ దానితో ముద్దరాల! 

తెగును రాముడు నీ'చావు దెలిసి నంత. 

హెచ్చరించుచు రావణుడేగినంత 

పట్టరాని దుఃఖ భావమున ముగ్గి 

మిగుల వెతజెంది జానకి మగని గూర్చి 

యేడ్చె బోరున_చేయున దేమి లేక, 

కలత జెందిన సీతను గాంచి హనుమ 
ఛి ౧ | కుద్ధుడె రావణుని పిడి గుద్దు (గుద్ది 

చంప నెంచియు; అది కాదు సమయ మనుచు 
మిన్న కుండెను_తాసెంతొ చిన్న వోయి శక్ 

రాతనాంగనల వంధ్య సిత 

రావణుండేగి నంతట రమణి సీత 

గాంచి, యచ్చ టి రాక్షస కాంత లెల్ల. 

చుట్టు ముట్టి సీతను భయ పెట్టినారు. 

పలు విధమ్ముల పరుష సంభాషణముల. 

డిలెడి 

డిలెలి 

£36 



సుందతకాతిత 

ఒకతె చంపుదు నంచు; నింకొకతె చీల్చి 

భక్రణము జీతు నంచును; బహు విధాల 

భయము గొలుపుచు రాక్షస పభు వరింప 

కున్న ఛో నంచు_తర్జింప-యువిద సీత, 

గద్దదిక యాచు_బాష్పముల్ గారు కనుల 

ననియె వారికి-రామభ దాంకి తమ్ము 

నా మచి _ యది మారదు-గాన నన్ను మీర 

లిచ్చ వచ్చిన యట్లు ఛేదించి తినుడు. 

అనుచు మంచను విడనాడి అడవి మధ్య 

ఆడ తోడేళ్లకును జిక్కు హరిణి యగుచు 

నంగములు ముడ్చుకొని భీతి యావ హిల్ల 

“వడవడ” వణంకుచును నేడ్చె వసుధ తనయ. 

పశయ జంరూ మరుజ్జవ తీవ గతికి 

కంప మొందెడు అరటాకు కరణి_కలవ 

రము పడి వివర్ధయై, యొప్పి-రామ పత్ని 

దై న్యమున ముర్లి నిస్పృహత్వము వహించె. 

తలుప గతజన్మలో నెట్టి కలుష కర్మ 

చేసితినొ ? యిట్టి బాములు చెందు చుంటి 

1పబల శోశాన నేనింక [(బతుక గలనె? 

_బతుక నిత్తురె? నస్నంక దితిజ వరులు, 

వాముడే లేక నేనెట్లు బతుకు దాన 
రండు రక్క్మెనలార నా కండఠరముల 

కోసికొని తినుడ ంచు:నాకో9శ మందా 
బతుకుపై నాన వీడి యూ రామవత్ని. 

£ల9 

240 

24] 

242 
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[పబల దుఃథా ర్తయైై సీత పలుకులాడ 

ఖీకరా కారములు గల్లి-భీతి గొల్చు 

రాక్షసాంగన లెందరో_రమణి సీత 

పట్టీ భక్షింప నుంకించు నట్టి పెళ. 

తి జటకల,. 

త్రిజట యను దనుజాంగన దిగ్గురంచు 

నిద) మేల్మాంచి శ్రీరామ భ్యదు వనిత 
మోము నొకమాళు వీక్షిం చి_ముద్దు సీత్ర 

మొగము నందేమొ చదువుచు మోద మంది. 

దనుజ వనితల నెల్లర దరికి చేర్చి 

కాదు యీ సీత సామాన్య - కడు రహస్య 
మైన విషయము_చూడు డీ! జానకమ్మ 

కారణమ్మున చెడును లంకా పురమ్ము 

పరమ సాధ్వీము తల్లి యా పడతి సీత 

పతియు మరదియు పటుతర బాహు బలులు 

వర పతి్యవతలను చెర బట్టి యెవడు 

వసుధ (బతికెను ఇ సుఖముల బాముకొనను. 

కంటి నొక కల పీత్యుషః కాలమందు 

అట్టి కలలెల్ల నిజమగు నందు బుధులు ! 

సుప్రసిద్ద వాక్య మిది, యో సుదతులార £ 

వినుడు నే గన్న కలయంచు విశద పరచె, 

కదన సీమను దశకంఠు గర్వ మడచి 
ఉన్న తాసనమున రాము డొప్పి యుండ 

రుధిరముల జిమ్ము రాక్షస రోదనముల 

కలవరము జెందు లంకను గాంచి యుంటి. 

249 

244 

245 

246 

247 
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ధవళ వస్రములును విరి దండ లలర 

జనక సుత సీత శ్రీరామచం దు పజ్జ 

పాల సం|దాన తేలిన పర్వతమున 

కొలువు సింగారమై యుండు కలను గంటి. 249 

తరళ హారాల సిత చతుర్దంత దంతి 

నధివసించిరి శ్రీరాము డవని సుతయు; 

దనరె సౌమి[తి గూడ యా దంతి పైన; 

హసిత ముఖులయి యూరేగి రందరపుడు, డక్) 

పుష్పకము మీది రావణున్ ముష్కరుండొ 

కండు-దిగలాగ-_ బడి రక్త గంధ వస్త్ర 

పుష్పములు దాల్చి గోమయ పుష్కరిణిని 

జొచ్చి జచ్చిన యటు కలం జూచి కేను, 251 

పాడు వారెను అంకయు, భదుడగుచు 
రామచందుడు సీతతో లంక వీడి 

పుష్పకమ్మెక్కి కోసల పోవునట్లు 

కలను గంటింక లంకకు కలుగుచేటు, 25 

కాన; సీతను నిక | పేమ గనుబే యుచిత 

మనుచు మది దోచు- నింక నీ వనిత యెడల 

చెలిమి జూపుటె మనకింతొ శ్రేయ మనుచు 

[దిజట వచియింప రక్కెసల్ దెలివి గలిగి, జల 

జనక సుతయందు తమ సెమ్మి యినుమడింప 

చెనటి తనమును వీడి యా క్షణము మొదలు 

పలుకులందున తేనియ లొలుకు నటుల 

పలుక దొడగిరి; రాక్షస భామలెల్ల, ఫ్ 
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రావణుని మాటలు దలచి సీత దుఃఖించుట 

అంతటను రాక్షసాంగన లలసి సొలసి 

గాఢ ని|దను మునిగిన కారణమున 

జానకియు తీ వమగు బాధ మానసమున 

గ9మ్మ; యెలుగెత్తి-.నీరముల్ (గమ్ము కనుల, 55 

బంధువుల బాసి_నిరుపేద బడుగునై తి 

పెడగు కోర్కె రాముని లేడి వెంట బంప 

ఫలిత మిది! ఇంక చెయంగ వలయు నేది? 

మరణ మొక్కటె శాంతికి మార్గ మయ. 296 

దైత్య విభుని కటూక్తుల దలచి తలచి 
హృదయ దారుణ బాధ భరింప లేక 

రాక్షసాంగనా భయ తరార్భటుల కలగి 

అపుకోలేని దుఃఖము నంది యేడెె. బిఫ్ 

రామ t మాయ లేడికయి కోరంగ నేల ? 

కీడు గనక లక్ష్మృభు తూల నాడ నేల 2 

అతడు వ్యథ జెంది నన్వీడి యరుగ నేల ? 

అల్ప భాగ్యను గాకున్న నగునె యిట్లు ? బిర 

అనుచు దలపోసి కనలు దుఃథాగ్ని మరగి 
తనువు త్యజియింప దృఢ బుద్ధి దలచి సీత 

చీర చెరగును కుత్తుక జేర్చి బిగియ 
గట్టు యత్నముం గనుచు నా కపివరుండు - | ant co 

అయొ్యు $ యిపుడేమి సేయుదు ? నవని జాత 

అసువులను వాయు సాహస మాచరింప 

సిద్ధ మగుచుండె; నా యత్న సిద్ధి యెల్ల 

నేల పాలౌను ఇంక నే నాలసింప, 260 



సుందఠకాతడ 261 

అనుచు హనుమ చింతింపగా నంతలోన 

దై వికంబుగ గన్చించె దేవికపుడు 
శుభ నిమిత్తము లాశా [ప్రసూచకముగ 

సెండి వాడిన నెల వర్షించి నట్లు. 261 

హనుమ సీత నూరడించంట. 

ఆలసించిన చెడును కార్యంబటంచు 

సీత నపు డూరడిల జేయ చెట్టు నుండి 

పవన సూనుడు శ్రీరామభదు? చరిత 
మాలపించెను సీత కాహ్లాద ముదవ; 262 

రామ నామము చె విబడ్డ, భూమి తనయ 

మండుటెండ నెడారిలో మంచి నీటి 

నరసి నంతటి సంతస మంది చూచె 

నాత్మ హత్యా పయత్నమ్ము నాపి.పై కి. £69 

అంతతో బోక _ మృదువుగా ననిలజుండు 

రామ భద్రుడు _తమ్మ్హు లు లక్ష్మణుండు 

భరత కతు9మ్ను లు లసు గూడ; ధరణి భార 
మణప జన్మించి "వట్టి _ మహిత్ము ల.నియె. £264 

భూతలమ్మున దశరథ భూమి ధవుడు 
కోసలము నేలు సర్ధుణ కో విధుండు. 

పూజ్య తము డుత్తముం డతి పుణ్యగణ్యు 

డవని రాజర్షి తేజస్వి యైన ఘనుడు. 265 

బలము నం దెన్న గా సురపలికి సముఢు 

అతుల గుణశీలు _ డిక్ష్వాకు _ డమలు యశుడు 

అక్ష సిద్ధుడు _ స్లా్యామాట్టు _ లక్షి యుతుడ్లు; 

అతని పుతు౦లు భువి నల్వు రమల గుణులు, 266 
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జ్యేష్టుడగు రాము డఖిల లో కేష్టు డగుచు 
తండి) డశరథునకును సంతసము గూర్చు; 

ముఖ్యుడై. _ పా౦ణ మై - యెల్ల మునుల జనుల 

నలర జేయు మహాత్ము _ డత్యంత గుణుడు, 267 

ఇల నవతరించి నట్టి సర్వేశ్వరుండు 

అవ౦తిము డతడు ధైర్య శౌర్యముల యందు 
పుడమి నరుడయి దశరథ పుతుడాయె 
లోకముల నేలు కరుణా విలోలు డగుచు. 268 

జగము మెచ్చగ శివువిల్లు జంకులేక 

భంగ పరచి జానకిని చేపట్టె నతడు 

తండి యానతి తలదాల్చి తరుణి గూడి 

తమ్ముతో దండక వనవాసమ్ము జేసె, 269 

అట జనస్థానమున ఖరుడాది దనుజ 

వితతినిం జీల్సి చెండాడి విశ్వ వినుత 

యశము నార్జించి తమ్ముతో నాలి తోడ 
అసురులకు నెల్ల హృదయ శల్యంబు గాగ. 270 

దండకాటవి నుండెడి తరుణమందు 

రాము సకి జానకమ్మను రావణుండు 

మాయలను బన్ని ముిచ్చిలి పోయె _ రాము, 

డామె నరయుచు బుష్యమూకాది చేరె. 271 

అర్మజుని తోడ సఖ్యము నాచరించె 

దుష్టడైనట్టి వాలిని దునిమె _ పిదష 
నూర్య సుతు రాజుగా జేసి సూర్యవంశ 

ఘనత దశదిశల్ చాటి (పథ్యాతుండయ్యెం ma కాకీ nm 



సుందరకాండ 

మాల్యవంతమ్ము నందున మర్క్మటేం[దు 

స్నేహి తుండయి రాముండు సేన మిపుడు. 
అనుజు సహితముగా - నింక నవని జాత 

యునికి దెలియమి బొగులుచు నున్నవాడు, 

అప్పు డర్శజు నాజ్ఞచే నతి రయముగ 

కామ రూపులు వేనవేల్ కపులు వెడలి 

వెదకు చున్నారు _ నల్లెనల్ _ వెదకు వారి దధి 
యందు నేనొకండను _ దక్షిణా శ బట్టి, 

అంగదుడు జాంబవంతుడు నాది గాగ 

కపులు భల్లూకముల తోడ గడగి-వింధ్య 
పర్వతము - పాగింత వనములు పట్టి వెదుక 

పక్షి సంపాతి దెలిపె _ రావణుడు సీత 

లంకనిడె- సేమమే నన _ రహి వహించి 

దక్షిణాశకు పయనించి దక్షి ణాట్టి 
తటము దరిజేరి దాటెడు దారి గనక 

చింత మునిగి.మావారు నన్ జేర బిలచి, 

హనుమ ! యీ సందమున్ దాటు ఘనుడ వీవె! 

నీ కసాధ్యము యోచింప నిలనులేదు 

పోయి రమ్మని బురిగొల్ప _ పుణ్యమూర్తి 

రామ చం|దుని మది నిల్చి రహి వహించి, 

అరసి శతయోజనమ్ముల _ యట్టి దాటి 

లంకలో జొచ్చి శ్రీరాము రమణి కొరకు 

వెదకి _ వేసారి _ గానక _ తుద కకోక 
వనము చేరికి జానకి గన దలంచి. 

న్ 

nm తాల్ Hla 

nm Cm ) et 

77 

2718 

C3 



264 రఘురామ రామాయణం 

చేరియో యశకోక వనాన చెట్టు కి)ంద 

రాము డెరిగించి నటీ వర్ణనము గల్లి 

దనరు సౌభాగ్యవతి_సాధ్వి_తరుణి యోర్తు 
కంట బడె సీత లక్షణాల్ కలిగి యుండి. 279 

అని పలికి యూరకున్నంత వనచరాఖ్యు 

నకి మధుర మంజు భాషణ మాలకించి 

పరవశమ్మ౦దె-రాముని భవ్య చరిత 
మాలకించిన యది సీతమ్మ తల్లి ! 280 

శ9వణ సుఖముగ నానాధు చరిత మెల్ల 

కనుల చూవట్టకయె_ పుణ్య ఘను డెవండొ 

. మధురమగు మాటలందున మనసు మురియ 

తగ వచించెను నాదగు వగపు దీర. 281 

ముఖ సరోజము గప్పిన ముంగురులను 
[వక్కకున్నెట్టిగనె చుట్టు ప్రక్కలెల్ల; 
ఎవరు గన్సింప కునికి నయ్యింతీ మోము 

పెకి నిడి జూచె మెల్ల నశోక మపుడు, 262 

పూర్వ దిక్సతి - నిడుదంపు బొత్తులందు 
ముద్దు గులికెడు భాస్కర మూర్తి భంగి 

వరలు వానిని-కింశుక వర్గు...విదు 
మాభ వదనుని - చామీక రాక్తుడై న £79 

పవన పు_ుని _ రఘువంశ (పభునిదూత 
ననిల జవు_దీక్ష హృదయుని - నర్కజాత్ము 
మంతి సత్తము డగు హను మంతు సూక్ష్మ 

రూపమును సీత కొమ్మల లోన గాంచె, £84 
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కనికరమ్మిన్ని నాళకు కలె విధికి 
ల ౧ 

గాక యా రామ చరిత నా కర్ణ పుటము 

లందు బడు టెట్లు ? కడు ధన్య మాయె జన్మ ! 

అనుచు బహు సంత సంబంది.అంతలోన, బి85 

కపిని స్వహ్నమ్ము నందున గాంచు టరయ 

దోష మందురు విజ్ఞ లా దోష మిపుడు 

కలుగ కుండును గాక! నా కాంతున కని 

వేయి దేవుళ్లకు హృదయ వీధి _మొక్కె. 286 

మరల దలహోసె నసురుల మాయ లంచు 

గాక _ మనుజుని విధముగా కపి యొకండు 

మాట లాడునె? రాక్షస మాయ గాక; 

అనుచు జానకి యోచించు నవసరమున 287 

సాధ్వి సీతను దర్శించు సమయ మిడియ 1 

మృదుల మధు కోక్తులను రామమూర్తి సేమ 

మెరుగ బలుకుచు వగ మాను తరుణ మనుచు 

మదిని నిశ్చయ మొనరించి మారుతియును, 268 

తండి _ కగ్నికి - భారతీ ధవున _ కవల 
పాఠ హరునకు_శివునకు-భాస్కరునకు 
శిరము గీలించి మొక్కి విశేష (బీతి 
సీతతో మాట లాడగా చెట్టు డిగుచు . ___ 28 

హనవం సీతకు పొడచూపుట 

మృదుల రఘురామ పదములు మది దలంచి 
సీత ముందుకు దూకే నా కోతి బంటు 

కరములను మోడ్చి _ తగుభ క్రి _ శిరము వంచి 

వందనము చేసి సంతస మంది నిలచె, 290 
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వి దుమము వంది మోమొతో - విపుల తేజ 

వంతుడై. _ చెట్టు దిగి _ తన వద్ద జేరు 

కపిని చుచు నిది కలకాదంచు 

దలచు సితకు నప్పు డత్తరు చరుండు, 

మానినీ మణి! యీ లీల_మలిన వసన 

ధారిణీవి యౌచు _ శోకాన ధార గట్టు 

న |శువుల తోడ దోచు నీ నలిన వదన 

మెట్టి బడియుండె_కారణ మేమి ? తల్లి ! 

ఏ సతివి తల్లి _ దిక్కులే కిచట నిట్టు 

లేడ్చు చున్నావు _ లేరె నీ కెవ్య రలను ? 

ధీరతను వీడి _ దై న్యము - దిగులు దోప 

ఏడ్వగా నేల ? నీ నాధు డెచట నమ్మ ? 

తొడరి హరి భామ లక్ష్మిలా దోచుచుంటి 

వటుల గాకున్న కిన్నర వగుదు వేమొ ! 

యక్ష గంధర్వ సుర పన్న గాంగనా-మ 

ణీవా ? గరుడ భామినివొ ? వేరె నెలత వొక్క ? 

సాహసమ్మున దివి వీడి చం|దు బాసి 

వసుధ చేరిన రోహిజీ వనిత వేమొ ? 

చిలిపి కోపాన భర్త, వశిష్టు వీడి 

ధరణి వసియించు శ్రీ అరుంధతివొ ? నీవు ! 

పుణ్యము క్షయించి _ ఆ స్వర్గ భూమి వీడి 

యిచటి కరుదెంచి యుందు వహీన చరిత ! 

అరయ తలిడండు లెవరు ? నీ ఆత్మ ధవుని 

పుణ్య నామంబదెయ్యది? పూజ్యురాల, 

294 
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సుందరకాండ 

జా కి 

కాంతు దలచుచు సారెకు కంటి జెప్ప 
వేయుటయు _ నూర్చు పుచ్చుట - మేన ఘర్మ 

జలము పండుట = మూర్చిల్లి యిలను బడుట 

నెన్నగా దేవతా సతి వీవు గావు. 297 

రూఢమౌ నీదు మంగళ రూప చిహ్న 
ములను పరికింప నొక రాజు ముద్దు సక్రిగ 

తోచు-నా జనస్థానాన దొంగి లించి 

అసురపతి దెచ్చి యున్న బ్టీ అవని సుతవొ ? 298 

ఎవతెవో నీవు? నేనిప్పు డెంచలేను | 

లక్షణస్ముల పదికింప రాము భార్య 

సీతవై యుందు వనుచును చెప్పె మనము! 
మగువ! మా రాము మహిషి వీవగుట నిజమె? శీర 

67 

హనువుకు నిజ చరిత దెలుపుట 

అనగ-విని; భర్త కీర్తన హర్ష మయ 

నతని పద సరోజమ్ముల నాత్మ ని 

మంచి చెడులను రట _ యంత 

దెలిపె హనుమతో తన కథాడేవి యిటుల, = (0 

రాజి తె" తైశ్వర్య కో కొసల రాజ్య మేలు 

అల దశరధుని ముద్దు కోడలిని నేను! 

రాజ బుషి _ దివ్య 16 విరాజి తుండు 

జనక సుతను జానకి నండు జనము నన్ను; లైి01 

అఖిల రాజన్య మకుట విన్యస్త భవ్య 

నవ్య మణికాంతి విలసిత దివ్య పాద 

పద్మ కలితుండు _ (ప్రఖ్యాత పౌరుషుండు 
పతిత పావనుడగు రాము పత్ని నేను! _. 902 
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అరయ పం డెండు వత్సరా అత్త యింట 

కొరవడని దివ్య భోగాల గుడిచి _ మిగుల 

కుతుకమున నుండ _ | పేమకో కొడుకు రాము 

ధరణి పతి జేయ నెంచెను దశరధుండు. 

మంచికిని సెన్నా విఘ్న ముల్ వముహిని గల్లు 

నన్న జనసూ క్రి చెరుగవో _ యన్న ! దుష్ట 
mae. యి 

చిత్తయయి చెడగొటై చిన్నత్త కైక 
ఉర్వి పట్టాభిషేక మహోత్నవమ్ము. 

చెనటి పలుకుల దశరధు మనసు కలచి 

రాజ్యమును గొన - కె కేయి _ రాము నడవి 

పాలు జేయగ తా రెండు వరను అడిగె 

తం|డి బాసను నెరవేర్చు దాశరధియు. 

మారు పలుకక _ కోసల మహిని విడి 

అడవి పాలయె్య = వెన్నంటి యతని తోడ 

మరది లక్ష్మణుడును నేను పురము వీడి 

వచ్చి నారము ౬ దండక వనములోన. 

వాస మొనరించి యుండ _ రావణుడు వచ్చి 

కపట ముని వేష ధారియై గడగి _ రాము 

డింట లేకుండ - మాయ _ నన్నొంటి జేసి 
మోసమున దెచ్చి _ యిటనుంచె; మోహ మతిని. 

అనుచు నిజ చరి|తంబును జనక తనయ 

వాయు సూనున కెరిగించి _ జుష్ప పూర్ణ 

నేేతముల రుద కంఠయ గడె - తల్లి! 
థి రుల ౧, 

అమె గని హర్ష ముబఖుడొచు హనుమ బలిేె. 
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హనువు దాౌశరధుంల సనువంం 

సతకు చెలుపుటి. 

వేద వేదాంగ విద్యా ప్రవీణ మూర్తి 
రామచందుడు నీభర్త క్షేమ మమ్మ! 

బలవ దానీత వై నట్టి లలన ! నీదు 
కుశల మారయ నన్నంపె ౬ కోమలాంగి! 509 

అనఘు డగు రాము డమ్మరో 1 తన కుశలము 

దెలుప మనె నీకు; తానును దెలుప మనియె 

తనదు సేమము మరది లక్ష్మణుడు - తల్లి! 
భక్తి తాతత్సర్య వినయ సంబద్ధు డగుచు, 310 

పురుష సింహుడు రాముండు కరము కుశల 

మనుట విని పొంగి-పులకిం చె_జనక తనయ; 

మనసు 'తేలిక పడుటచే వినుత మతిని 

హనుమతో నిట్లు పల్మె నయ్యవస రాన. 311 

“బతికి యుండిన సుఖములు బడయ నగును 
పరగ నూరేండ్లకై న నాపదలు తొలగి” 

అనెడు వృద్దుల వాక్యము లవితధముగ 

సార్థక మ్లు, లౌచు నాయందు సత్యమయ్యె, 12 

అనుచు కాలము: గొనియాడి అతివ .సీత . 

హనుమ దాగమనమ్మున నతి ముదమ్ము 

గాంచె_రాముడే తనముందు కదలినట్లు . 

భావమున తన్మయత్వ సంభావన యయ 1. dl 

అత్మ హత్యా పియత్నాన నవని తనయ. 

మసలు సమయము స్మరియించి,మారుతి_త న 

చేతులను మోడ్చి భక్తితో సీత తోడ. 
పలికి కన్నుల బాష్ప ప౦వాహ మురల, వేత్త 

£9 
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తల్లి 1 జనకజ యెట్టి భాధా ప9స క్రి 

_వాణములు వీడు తలపులు బాయుమమ్మ 1 

అతుల బలశాలి నీ రాము డనుజు గూడి 

జేర గలడు లంకాపురి _ శీఘ గతిని, 19 

షిశితభుక్కుల నవలీల నిశిత బాణ 
చయమునం గూల్చి రావణు జంపి _ నిన్ను 

పా9జ్య విభవాన కోసల రాజ్యమునకు 
దోడుకొని పోవు నిక్కమ్ము ః దుఃఖ పడకు. 316 

జానకి - హనుమున్లు శంకించంట. 
అనుచు తన్ను సమీపించు హనుమ గాంచి 
రామ కుశల కథనమున తృ ప్తి గనియు 
నతుల మాయా విశారదు నసుర విభుని 
వంచనమ్ము తలంచి యా పడతి మిన్న. 317 

అకట ! నను!మోనగింపగా నసురు డిట్రి 
మాయ వేషము దాల్చి న్లక్ట్ డాయ వచ్చి 
యుండు ననియెడు హృద్బీతి యుద్భ విం వ 
అనుపముగ సీత భయకంపవి తాంగి యయ్య, d18 

అధిక భయ కంపితాంగియౌ నామె గాంచి 

నమ్మకము పుట్ట నప్పుడు నగఛరుండు 
పరమ సద్భ క్రి పాదాభి వందనము_వి 
నమిత శీర్చు డగుచును యొనర్చి పలికె. 313 

రాక్షసుల మాయల బొక్కు రమణి ! నీవు 
సందియం బొందుటయె యిట సహజ మమ్మ! 
తల్లి 1 నమ్ముము ! థ్రీ రఘూద్వ వుడు వంవ 
వచ్చినాడను _ శంకింప పనియు లేదు. ల20 
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అనుచు (పణమిల్లి_కడు వినయాన నిల్చి 

యున్న హనుమ నెగాదిగ (కన్నన గని 

అపుడు విశ్వాస మొక్కింత అనునయింప 
హనుమతో దీనయై బల్మె యవని తనయ, 

మాయ లేడి తెచ్చిన కీడు మదిని మెదలి 

రావణుని దుష్ట బుద్ది కారణము చేసి 

శంక పొడ మేను “ పాణంబు లింక బారె 

ధైర్యము నశింప నెడద సంతాప మొదవె. 

స్వప్నమున వృక్షచరు గాంచు జనములకును 

శుభము గలుగ దసెడి బుధ సూచనాళి 

శుభము లందింపగా కడు చోద్య మొదవె 
స్వప్నమిది కాకపోవుట సర్వశుభమః, 

అకట ! నుపవాాస కృశనయి క అతుల శోక 

మగ్న మానసపై యున్న .మన్మనాన 

“మంచి మృగతృష్ణ రై యైపోయె _ మానసమ్ము 

నిత్య సంశయా స్పద్దమయి గెగడ్డు చుండె. 

ఎవ్వరిని నమ్మగా వలె? ఏది నిజమొ 2 

ఎరుగగా కష్టమై పోయె _ నింత వరకు 

జరిగినవి జ్జ పె కెలయించి _ జలదరించి 

మాట పెగలక - కంపి౦చె _ మగువ సీత, 

హనువు రా ముని వర్ణించుట. 

అవని సుత నమ్మ లేకున్న, దని యెరింగి 

పవనజుడు సందియము“బాప: భవ్యమకళిని 

ద్విగుణితోత్సహ వంతుడై-ది ప్తి సెగడి 

పరమ భాసుర వదనుడై పలికె-నిటుల. 

d21 

లిడిడి 
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సూర్య సమ తేజు _ డకలంక శూరు డఖి 

లోక పాలుర సముడు _ జనై క హితుడు; 

 ఆగతావన దీక్షితుడమల గుణుడు; 
వాగ్వివేకుడు _ నీ భర్త _ వసుధ తనయ, 

అల కువేరుని మాడ్చి తా నధిక ధనుడు; 

జలజ నేతు9ని చందాన శౌర్యగుణుడు; 

శుభ తనుడును _కందర్చ సుందరుండు 

సత్య రతుడమ్మ- నీ భర్త_జనక తనయ, 

అమర పకి బాహు బలమును నాశ్రయించి 

వీత దుఃఖాతు లయినట్లి వేల్చు.లట్లు 
చ ఇట. 

అమ్మ నీ భర్త భుజబల మా(శ్రయించి 

హర్ష పులకితు లగుచుందు రవని జనులు. 

చం [ద. చందికా కాంతుల జల్లువాడు; 

ఘన గుడాన్వి తు-డాగురు ఘనుడు _ విబుధ 

వత్సలుండును_నుస్మిత పూర్వ .భాషణుండు 

పద్మ నయకు. నప తి_ పద్మ నయన ! 

అట్టి కాకుక్ట్సు - కపట మృగా కృక్నిన 

సుర విభోడు వంచనం చెసి_సుదతి | | నిన్ను 

, దొంగిలించి తెచ్చె_నడెంత' దుష బుది 1. 

కట్టి కుడుపదె-వాని నా కర్మ ఫలము, 

సర్వ సొజన్య భావ విశారదుండు; 

అరి భయంకరు డాం జన్సావనుండు; , 

శాస్త్ర విజ్ఞాని శ్రీరామచందీమూర్తి :' 

శౌర్య వారాసి _ కరుణా పిశాంత మూరి 

ల? 

3 తి లా 

929 
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కలికి! నను నమ్ము _ నేను రాక్షసుడ గాను 

నిజము! నీ పతి బంవగా _ నిన్ను వెదకి 
కనుగొనెడు నాసతో వచ్చి _ దనుజ రాజ్య 

మందు కన్గొంటి _ నాదు భాగ్యమ్ము కతన, గిలిలి 

శుభము గలిగింప వచ్చిన సుకృక మతిని 
తల్లి! నను విశ్వసించి _ నీ తవన విడచి 

భాషణము చేసి నను వేగ బంపు మంచు 
వెడుకొనె _ హన్మ వినయ వివేక మొప్ప, 394 

హానుకం రావులత్మీ ౯ంల 

రూపవి శేషవుులనం 'దెలుపుట 
రామ చరిత్రము దెల్చి యా రమణి యెదుట 
భక్తి సంభరి తాత్ముడై బరగి యున్న 

నాయు సూనుని గనుగొని వసుధ తనయ 
మృదు మధుర బాషణముల వచించె నిట్లు, లిక్ 

హరి వరా(గజణీ ! ప్రత్యక్ష మందు నీవు 
నిజము మాట్లాడినను నమ్మ నేరకుంటి 
సాధు హృదయాన నాదు కష్ట౦బు దెలిసి 

ఉచిత ది£ిని వర్తింపు మోయ నీవు, వర6 

వినుము పానుమన్న } నిను వేను విశ్వసింప | 
విభుని విధమును నీ కధ విశద పరుపు 
మనగ _ పావని వినయము కనుల దొలుక 

వందనము చేసి జానకి ముందు నిలచి. శిల? 

భై పులకిత గా(తుడైై భద మతిని 

పరమ మోదమ్ము థిండార _ కరయుగమ్ము 

మోడ్చి - మానస ముందు రాముని దలంచి 

నమ్మకము బుట్ట పల్కె సీతమ్మ తోడ. 33 
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చారు మేచక నీరద శ్యామ తనుడు 

విడుపు లౌ బాహు యుగళంబు సెనరు ఘనుడు 

కమల పతాక్ష శుభగ నేేతముల వాడు 

రమణి ! రాముండు ప్రియ భాషణముల వాడు, 338 

నిత్య నిర్మల హృదయుడు- సత్య రతుడు 

ధర్మ నిరతుడు-సాహసి -ద్లై ర్యశాలి 

పరమ కారుణ్య హృదయుడు-పండితుండు 

రుష సింహుడు _ రాముండు _ పుణ్యమూర్తి. d40 

౬ 

శ 

కంబు కంఠుడు_గంఖీర గళశయుతుండు; 

అర్క నిభతేజు_డకలంకు.శ భిల లోక 

పాలనా దక్షు-డపురూప |పాభవుండు; 

ఓర్చునకు భూమి కీడయి నొప్పు వాడు, 341 

శస్త్ర శాస్తా)ది విద్యా విశారదుండు 

ధరణి గొనియాడు నద్భుత ధన్వి _ నెమ్మి 

సిరుల నఠఅరారు రవికుల శేఖరుండు 

సాటి రారెవ్వ రతనికి సాటి యతడె. 242 

వేద వేదాంగ పారగు _ డాదరమున 
నెల్ల జనముల హితము రక్షించు వాడు 

దనర తనయందు నఖిల భూతముల యందు 

సమహిత త్త ౦బు నెంచు ప్ఫజ్ఞాన ఘనుడు, 48 

అనఘు డా(శిత జనముల కావ్త డుగ 

రణ విశారదు డత్యంత రాజనీతి 
వరుడమ్మ _ శ్రీరామభదు) డవని 
సాటి లేనట్టి ఘన రాజచందు) డమ్మ. 944 
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రామ సదృశుడు-గుణరాజి._లక్ష్మణుండు 

దివ్య బంగారు ఘనవన్నె దేహు డతడు; 

ననవ రతమును రామ పొదాంకి తైక 

భావు డమల తేజుండు సౌభాత) ఘనుడు. 3 

జనకు బాసను నెరవేర్పు జడలు దాల్చి 

తాపసుల రీతి నయ్యన్న దమ్ము లరయ 

వల్క లాజినములు దాల్చి వనములందు 

హరి హరుల భంగి దోచు చూపరుల కెపుడు. 348 

వనచరేం్యదుడు (పీతి సేవల నొనర్శి 

భక్తి గొలువగ నామాల్య వంత మందు 

లక్ష్మణుని తోడ గుశలుడై లక్షణముగ 

రఘు కులాంబోధి చం్యదుండు రాముడుండె 947 

నిన్ను బాసిన దాదిగ నిముస మైన 
కన్ను మూసి యెరుంగ డా కరుణమూర్తి 

నిన్ను మరువడు .సంతోష మన్న పదము 
మరచె_నా తండి) రాముడు మగువ నిజము, 348 

తెలిసి యున్నప్వు డై నను కలను వైన 

మగువ నీ రూపమే తండి) మదిని మెదలు; 

గాక నీ కయి నతడేల కలత నొందు? 

నుడువగా జాల నీకయి పడెడు బాధ. 349 

వినుత ధీరుండు వి్యకమో పేతు డతడు 

అరి భయంకరు డఖిల లోకైక విరు 
డమ్మ ! నిను బాసి సతము దుఃఖాబ్టి మున్గి 

వగచు నెప్పుడు నది చెప్ప వశము గాదు. 950 
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నాడు కళ్యాణ మందున నాధు వ్రేలి 
కీను దొడగిస దివ్యమౌ నుంగర మిది 

ఆహ ! నా భాగ్య మేమందు? నవని ధవుని 
జూచి నటులాయె ము[దికం జూడ-నిపుడు. 969 

అమిత సంతోష వదనయై అవని జాత 

హనుమతో బలై నీవు నా కన్ని దెలిపి 
భవ దువార వృ తాంతమ్ము వానరేం[ద 

తెలుప వైతి వనంగ తా తెలిపె నిట్లు. 364 

అనిలు కరుణకు పా తురాలగుచు_నడవీ 

తీవ తపమాచరించిన దివ్య చరిత 

అంజనాదేవి నాతల్లి ! అనిల సుతుడ ! 

అర్మజుని మంతి) _ హనుమంతు డనెడు వాడ. 365 

సీత అనవాలుగా తన కిరోభూషణ ముచ్చుట. 

ఉవిద ! శ్రీరామ డంపివ యుంగరమ్ము 

దొడరి గొని వచ్చి యిచ్చి తి. దూతలకును 

ఉత్త చేతులతో బోవు టుచిత మగుగె 

ఎలమి నిను గన్న యాన వా లిమ్ము_ తల్లి, 168 

నమ్ము నటుల _పభుని కా నగను జూపి 

దైర్య మొదవించి మాన్వింతు దై న్యమమ్మ! 

రామచం[దుడు నీ దగు సేమ మేఠీగ 
గొప్ప యుత్సాహమున మమ్ము గూడ కట్టీ db? 

జలధి లంఘించి _ లంక నిశ్శంక జొచ్చి 

దుష్ట రావణు (దుంచి _ నీ కష్టములను 
దొఅగ జేసి యయోథ్యకు దోడు కొంచు 

పోగలాడమ్మ - _పభువు - నిస్ పూజ్యగతిని. 368 
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సీత యది విని.నానాధు క్షేమపార్ర 
ధినిధి 4 వింటి=నీ వల్ల దెలిసి కొంటి 

ఇదిగొ! నా శిరోభూషణ మిచ్చుచుంటి 

గుర్తుగా రామునకు నీయ గోరుదాన, 889 

భద)ముగ కండ్ల నద్దుక పవన సుతుడు 

భద) పరచెను దానిని భ్యదముగను 
అమిత హర్దాతి రేకుడై - ఆ క్షణాన 

పలికె జానకితో రాము (పతిభ గూర్చి. 870 

తెలిసె నీ జాడ _ ఇంక నా ధీరవరుడు 

క్షణములో వచ్చి_రావణు జంపి-ల౦క 

భస్మ మొనరించి-యానంద భరితు డగుచు 
నిన్న యోధ్యకు గొనిపోవు నిక్కువముగు a7 - 

అంత సంతృప్తి నొంది నయ్యవని జాత 

కనుల నోనరడ బాష్పముల్ గరిమ్ము కొనగ 

రక్తి బలికి! నో హనుమ! నా రామభ్యమ్ 

సేమమును విని బితుక నాశించు చుంటి. 372 

ఇెనటి రావణు డేతెంచి _ మనసు కలచి 

గర్వమున నిస్త నన్నేన్ని కారు లాడె 
వినిన వాడవు గాన _ మడ్విధి కృతంపు 

బాధలను దెల్పుమా రామభ దు తోడ. వ్ ౮,3 

రెండు మాసాలు గడువిడి యుండె రావ 

ముండు _ దెల్పుమీ మాట. మున్ముందు _ రామ 

చందు)నికి _ ఆ గడువులోన సం|దమును _ త 
రించి రానిచో సీత జీవించ దనుము. | 974 

£79 
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దీర గంభఖీరుడౌ కపి వీరు డంత 

కలవరము చెంది _ జానకిం గాంచి_పలికే 

ఇప్పుడే నట్టి దాటించి యిన కులేశ 

చెంత పర్చద నిను_తల్లి ! చింత విడుము 1 975 

అనువుగా నాదు వీపుపై నధివసింపు 

అంబునిధి చాటి చిటికెలో నీకసాన 

శకు9నికి హవ్యమును నగ్ని జేరు నటుల 
తల్లి నిను రామభదు)ని దరికి జేర్తు, 376 

హనుమ యిట్లుని బల్కు నయ్యతివసీత 

తీవ దుఃథాన మున్గియు తెప్ప రిల్లి 

ఇదియె నీక పిత్వ మని హసించె సుంత 

అదియె తనకు పరాభవ మంచు_తల.చి రి 

తల్లి! నా శక్తి నెరుగని దానవగుట 

అల్చుఖిగ నెంచి నీవు నా ఆత్మ రూపు 

భయము చెంతక గను మంచు పవనజుండు 

సీత యక్కజ మందగా చెలగి యపుడు, 378 

హనువు సీతకు నిజన్వ రూపమును జూపుట 
చుక్కలే తల పూవుళ్లై సొగసు గూర్చ 
మేరు నగ నమముగ తన మేను వెంచి 
ఆకసము నంట. వ్యా పింప_హనుమ గాంచి 
మదిని ముదమందె సీత య మంద గతిని. 179 

ఒప్పిదమ్ముగు తనదుగ మహో న్న తమ్ము 
నైన రూషమ్ముజూపి_యా పైన మరలి 
సూక్ష్మరూపము దాల్చి_ఆ సుదతి కంత 
వందనము చేసె నముడై వానరుండు. 981 
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తల్లి నిన్మోయు టెంత? నే దలచు కొన్న 

కోట పేటలు గుడి గూఢ గోపురములు 

గలుగు లంకను పెకలించి కట్ట గట్టి 

రాము దరి బడవై తు సరాక్షసముగ, 981 

వట్టి మాటలు సలికెడి-వానరుండ 

నని_-తలంపకు మనినంత నవని తనయ 

తెలిసితిని నీదు బల స్త్వ తేజములను 
కానిచో రాము డేల నా కడకుం బంపు. రిని 

ఏను నీతోడ రాగూడ దెందు కనిన 

పరుల నంటని నియమంపు (వతము నాది 

తస్కరించిన దశకంఠరు దర్ప ముడిపి 

అర్మ వంశుండు ననుగొనుటర్హము కద, 339 

అమిత భుజ బల శౌర్య గుణాధికుండు 

నలఘు కేజుండు సమర కౌశల రతుండు 

బైన రఘువరు సరిపోల రవని నెవరు 
హరి-హరాదులు తుదకు బిహ్మాదులై న, 504 

హితము వచియించి_కపివర ! యిచటి శీవు 

రవి కుమారుని.లక్ష్మణు_రామ విభుని 

సకల కపిబల పితతితో సత్వ రమ్ము 
దోడుకొని వచ్చి పృధుకీర్తి దొడరు మనియె. 985 

హనువు పయాణోన్ముఖు డగుట. 

అటుల వచియించు జానకి నభినుకించి 

తరలుటకు చాల తడవాయిె_తరల వలయు 

సెలవు నిడుమని గోరగా _ వెలది స్పీత్ర 

నిడుద నిట్టూర్పు ఘటియిం చి_నెమ్మిగదుర. 9006 
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మహిపునకు నాకు మారు నమస్కరించి 
తెలుప గదవయ్య -నాపాొట్లు-దితిజ తతుల 

ఆగడ మ్ము లు.సొమితి9 ననునయించి 

విన్నపము చేసి-రక్షింప వేడితినను:. 287 

తల్లివలె నన్ను నిత్యము దలచు వాడు 

నిర్మలాత్ముడు సొమి|కి_నేరకేను 

కించ పరచికి నది మది నుంచు కొనక 

కూర్మి మానము గాపాడ గోరికి నను. 388 

ఆడ గూడని. పరుషమ్ము లాడి యుంటి 

వాని ఫలమిది రాక్షస వనములోన . 

వత్సమును బాసి పులివాత వనట జెందు 
దీన గోవునయితి నని తెలుపు మయ్య. 3 03 చ 

కమల ప|తాక్తు - సౌమికి9 _ కపి కులేశు 

సేమ మడిగితి ననుము. శ్రీరామ విభుని 

సత్వరము వచ్చి లంక ధ్వంసమ్ము చేసి 

నన్ను గొనుమంటి ననుచును విన్న వింపు. 99) 

హృదయ వేదన తగ్గె నొక్కింత నాకు 
నే యువకృతిని నీకొనరింప గలను ? 
యన నీవీ జగాన నిత్యము గాను 

వర్థిలుము [బహ్మకల్ప ముల్ వాయుసుతుడ శ జన్ | 

అనుచు దీవించి హనుమను గనుచు సీత 
ధరణి నాయకు శ్రీపాద సరసిజముల 
వీడి జానకి మనదని విన్న వింపు 
కరుణతో నాధు హృదయమ్ము కరగు నట్లు. ల్రిర్రినీ 



సుందరకాండ 

అనుచు దై న్యంబునం బల్కు నవని తనయ 
ననునయించుచు_నోదా ర్చి.ఆంజ నేయు . 
డామె యనుమతి నర్ధించి యచటి నుండి 

నిష్క9మించుచు యోచించె _ నీ విధాన. 999 

అళోక వన విధ్వంసము. 
ఈ సముద౦ము అఘించి _ యిన కులేశు 
రాజి గనుగొంటి_నా రఘురాము దయను 

కాని_మిగిలిన దింకొక్క్సు కార్య మరయ 

దానినిం బూర్తి జేసియే దరల వలయు. 394 

లంక యొంతయొ ? రావణు బింక మెంతొ ? 

సాహస మ్యెంతో ? రాక్షస సైన్య మెంతొ ః 

కనుగొనుట మంచిదౌకదా.కదన._ మందు 

నుపకరించును _ కార్య ,|[పయో జన కయి, 399 

దనుజ విభు దర్శనంబును దనుజ భృత్య 

వర్గ మనుతింపరు _కౌర్య భావ మతులు 

సౌమ్య రీతులు నిష్ప9యోజనము కూర్చు 
సమయమును వ్యర్థ పరచుట జనదు నాకు, ౪96 

రాక్షసుల మూక తోడ కలహ మొకండు 

గలుగ _ వారి బల విశేష కలన సెరుగ 

వచ్చు-రావణుని కడకు వారె.నన్ను 
పట్టుకొని పోక యుందురే ఫట్టుబడిన, 397 

రావణుని జూడ వచ్చు; త|దాజ్య సభను 

మం|తులం జూడ వచ్చును_మాటలాడి 

నాదు నాగమన ప్రయోజనము వచింప 

వచ్చు -నెదిరి బలము గంహింపంగ్యవచ్చు. 990 
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అని తలంచి అశోకాన హనుమ_పుష్ప 

ఫలయుత తరుల పెకలించి-పళయ మట్టు 

[వేళ్ళతో నేల పడగొద్దీ వివిధ గతుల 

ధ్వంస మొనరించె_రాక్ష సుల్ దద్దరిల్ల. 999 

అచట వన రక్షకావళి యైన వారు 
పరుగు పరుగున నేతెంచి పవన సుతుని 

(పతి ఘటిం పగ-(కుద్దుడె వారి గెల్ల 

గు9ద్ధి చం పె భయావహ రూపుడగుచు. 400 

సీత నట కాపు గాచెడి స్త్రీలు కొంద 

రాతురత మీర రావణు నండి పురము 

చేరి. వినమిత శీర్షలై _చెప్పి నారు 

పలుకు వణకగ దేహంపు పట్లు సడల. త్న] 

దేవ! యొక కోతి ఉదయాన తెంపు జేసి 

ఆతురత మీర మాటాడె సీత తోడ 

చిన్న కోతిది మననేమి చేయునంచు 
నూర కొంటిమి.అదియె మా నేరమాయె, 402 

పుడమి బద్దలు గొబ్టెడి భూతమటుల 

పెరిగి యా కోతి తదువరి పెద్దదాయె 
పళయ మేఘాలు గర్జించు భంగి యొక్క 

సింహనాదము చే సెను; రితి వగులగ, 403 

అమ్మహా నాదమును విని యసురు లెల్ల 
చెష్టలుడిగిరి యొక్కింత సేపు_పిదప 
వానిపై బడి బంధింప బయలుదేర 

ఆతడిట్లు గర్జించె సింహమ్ము పగిది, త్తి ర్స 
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బలము కలదేని రండు! నన్ బట్టు కొనుడు! 

_బతుక దలచిన వెంటనే పారిపొండు 

అనుచు దనుజుల కవ్వీంచి-అదర గొట్టి 

తోరణ _స్తంభ మెక్కె నా తోకవాడు, 405 

ఆంత మనవార లాతని చెంత జేరి 

పకి ఘటింపగ _,వనచర ప్రముఖుడపుడు 
రామదూతను నేను-మీ రావణుండు 

సముడు గాడంచు కొడ గొబ్బె సంబరమున, 404 

ఖీకి యిసుమంత లేక నా భీమబలుని 

దాకి_మనవార లెదిరింస దక్షు డగుచు 

పెద్ద వృక్షమ్ము నొకదాని పెరికి తెచ్చి 

కూల్చి వై. చెను నెల్లర గొట్టి కొట్టి. 407 

ఆలసించిన నింకేమి యగునొ ? రాజ! 

వేగ మన సేన లీ కపి వీరు బట్టి 
పకి ఘటింప్రనిచో అంక [పేతభూమి 
యగుట నిజనుని నుడివిఠా అతివలెల్ల. . 408 

పవనజుని బంధించు _పయత్నము 

దనుజపకి విని భీకరా వనుడు నగుచు 

రోష ముష్పాంగ-శాంత ము రోసి_తీ [వ 

కోప భరితారుణాక్షుడై _ (కూరులైన 
దనుజ లెనుబది వేల్ బంపె-హనుమ పై కి. 409 

వారకోకము చేర నవ్వాయు జుండు 

గాంచి రాముని-లక్ష్మణు-క పివరేణ్యు 

మానసమున దలంచి నమస్కరించి 

అసుర భటకోటితో నిట్టలనియె నపుడు, 410 
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అతిబలుడు రామభ [దున_కతని తమ్ము 

డతుల బలశాలి సౌమి(తి కమిత జయము ! 

రఘు వరుండగు రాముని రక్షణమున 

సతము దనరగెడి వానర పతికి జయము 

కోసలాధిపు డగు రాము దాసవరుడ; 

మారుతాత్మజుడను_శ|తు మారకుండ ! 
వాసవుడు- బహ్మ_యముడాది వరుల వలన 

వరము అందిన శౌర్యుండ-వాడి మగడ: 

అని ముఖమ్మున వెయి రావణుల సై న 

రాము కరుణా విశేష సరంభమూని 

భూరి తరు-శిల లాయుధ ములుగ జేసి 

మోది నిర్జిం చి_వి జయమ్ము పూని గాంతు. 

రాము డక్తిష్ష కర్ముడు_రమ్య గుణుడు 
కోసలేందు9? డాతని గూర్చి కూర్మి దూత 

అర్మ సుతు మంతి నవని నేనతి బలుండ 

నరి భయంకరుడ “హనుమ” యండు నన్ను. 

అని వచించెడు నంతలో నసురు లెల్ల 

శూరులయి వాయు సూనుని చుట్టు ముట్ట; 

పబల తరు శిలాయుధముల పట్టి_కొట్టి 
భస్మ మొనరించె వారల పవనజుండు, 

అది యెరింగిన రావణు డతి భయంక 

రాకృ తిని బూని_పంపె పహస్తు సుతుని 

జంబుమాలిని భువనముల్ సంచలింప 

అనిల సుతుతోడ తీ వమౌ అని యొనర్చ, 

411 

419 

ltd 

415 

416 



సుందరకాండ సట? 

అత డరుదెంచి యొక పది యస్త్రములను 

వింట సంధించి హనుమపై విడచి నంత 

నేరుగా త ప్వుకొని హన్మ-_నేల నున్న 

బండరా౭ిని రాక్షసు పై న విసరె, 417 

బాణ త్రీ వత చేత నా బండరాయి 

పిండి పిండయ బాణాల పీడ వదలె; 

హనుమ వాలము (దిప్పుచు నాన్ఫ శ౦ళు 

జంబు మాలిని తెగమోది జంపెనపుడు. 418 

ఈ యుదంతము విని దనుజేం్యదు డదరి 
మంతిసుత పంచకమ్మును_మహిత పైన్య 

సాయమిడి బంప_వారల సమయ జేసె 

యుద్ధమందున సామీరి యోద్ధృ గరిమ. 419 

రావణుండంత . చండ వికిమము మెరయ 

భయదు లగు సైన్యనాధ స ప్తకము నంపె 

పవన తనయుడు వారల బట్టి మోది 

జఎపె నందరి నొక పెట్టు జగము లదర, 420 

అకయ కుమార వధ 
సైన్య నాధాదు లనియందు సమసి_పృధి 

బడిన వార్తను విని మండి వడుచు_దనుజ 

విభుడు-గలుగు వికారము వెలికి దోప 

క_యోచించి హృదయాన నిప్పు లురల. hol 

కోంధ ఘూర్ణిత హృదయుడై గొంకు లేక 

చిన్న కొమరు నక్షయు నంత జేర బిలచి 
కోతి వై నము నెరిగించి_కొడుక ! వాని 

జంపు మెటులై న_నీ కీర్తి జగము లెరుగ. 422 
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అనెడు తండి9కి కేళ్ళోడ్ని అక్షయుండు 
కీ వతర శౌర్య ముప్పాంగ తేరు నెక్కి 
ఆయశోకము చేరిన యంత పవన 

తనయు డగుపించె తోరణ _స్తంభమందు, 49 

కరులు హయములు కోకొల్ల కాల్బలములు 

వెంట రా నేగు రాక్షస వీరునకును 

హనుమ గనుపించె హేమంత దినమునందు 

తీవ) కాంతుల నిడు సూర్య దీ ప్పి గెగడి, 424, 

[శమము లేకుండ శతు?) కూటముల |దుంచు 
విికమోపేతు డగు కపి వీరు గాంచి 

అక్షయుడు వాడి బాణాల నపుడె దూసి 

యేసె నిజ భూషలు చలింప నీప్ఫితాన. 425 

అర్కుసుతు సచివుడు నగు హనుమ-అక్ష 
కొమరు శర పాటవమ్మునకును మదిం_ప) 

శంస చేసి_స్వతనువును _ జవము పెంచి 

యుద్ధ సన్న ద్ధుడయి యెదురొడ్డి నిల చె, 426 tt 

అక్షయుండేయు బాణాల హనుమ శిరము 

గాయ మయ్యెను; రక్రమ్ము గారుచుండె 

రక్త్కధారల దడిసి యా రామబంటు 

వదన ముదితార్మ బింబమై పరిఢ విల్లె. 427 

పరమ సౌందర్య మూర్తియై భాను భంగి 
ననిని గన్చించు నక్షయు_హనుమ జూచి 
మదిని ముచ్చట పడె-మోద-వనసు రాక 
కినుక విడి యిటు నటు జూచు హనుమ గాంచి 4 



సుందరళాధిత 

కొండపయి దండి వర్షమ్ము కురియ జేయు 

వర్ష మేఘమ్ము వలె తీవ) బాణ తతిని 

అక్షయ కుమారు డంతట హనుమ పైన 
గు9మ్మరిం చెను భయదు[గ ఘోషణముల, నీలి 

బాల సూర్యుని వలె రేగి బహు శరముల 

వక్షమగులగ గొట్టిన నక్ష సుతుని 

నిక నుపేక్షింప దగదని (పకట మతిని 
దొడరి వానర శార్జూలు డడలు పుట్ట, 490 

అమిత కేజాన వీరుడై అవని గలచు 

అక్షసుతు గాంచి గర్జించి హనుమ వాని 

శరములను బట్టీ కోపాన విరచి వైచి 

మబ్బు దొలగిన భాస్కరు మాడ్కివెలిగె, 41 

వీర జేజో బలాఢ్యులౌ వారు సలుపు 

పోరు గని నాశ్చర్యము నెంతొ పొంది రమరు 

అవనీ కంపించె _ స్తంభితు డయ్యు పవను, (. 

డడలి వెలుగడు సూర్యు డెల్లెడల _ నంత, Ae? 

పవన పధ మధిరోహించె పవనజుండు: 

రాళ్ల వర్షము రాక్షసు రథము పైన 

నురిసె రథమంత నురుమయె్య _ హరులుజచ్చె; 

విరధుడయి _ యక్ష యుడు- పడి -వివపడాయె. 408 

ఖడ్గమును కిల గె గె కొని న కపివరేణ్యు 

చోక మింటికి గస నద్దనుజ సుతుడు; 

మునులు సత్త్రవః శ కక పృధ్వి. వీడి. 

బొందితో పుణ్యలోకము. పోవు భంగి. 44 
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అటుల జని-అక్షయుడు వేగ హనుమ దాకి 

వీరు డగుచు విజృంభించి _ వెరగు దోప 

పవన సుతు బట్టీ నలయింప_ పావని యును 

అవని పగులగ ఖీకర రవ వె మొనర్చి, 435 

వాలమును బెంచి - కుద్దుడే_ వాయు సూను 

డక్ష యుని చుట్టగా జుట్టీ_ అతి రయాన 

గిర గిరం|దిప్పీ - సిరమళి ధరబీగొట్ట 

అక్షయుడు జచ్చి - సున్న మై అవని బడియె. 46 

అమరులును _ దివ్య సంఘంబు _ యక్ష తతులు 

అల జయంతుని సముడై న అక్షసుతుడు 

నప జయంబీరటీవ మ్యటిడయి- అలఘు వీర 

స్వర్గ రమున' కేగుటం గాంచి సంత సిలిరి, 487 

దనుజ కుల నాధు గురడియల్ దద్దరిల్ల 

అసమ రణవీరు 'డైన_ ఆ అక్ష సుతుని 

గూల్చి -_ [వళయ కాలాగ్నుడై - [కొథ మెంది 

అనికి నన్నద్ధుడి ౮ యురడె- “హనుమ మరల, 49 

అం... పంపుట. 
అక్ష సుతు కేశిని విని=అనుర విభుడు 

మిగుల శోక తప్తాత్కు డై. - మేఘనాధు 

వేగ రావించి. విషయమ్ము విశద పరచ్చి; 

వానరుని బట్టీ . తెమ్మచె _దానవుండు. 498 

పుత్త9! యా దిహ్మ 2 మెప్పును- బొంది త్రివు | 

వివ్య శస్తోగిస్ట విద్యా (వేదీవ్త మతి మీక 

అనిని నిను దాక వెర్రచును అమర విభుడు 

సత్యమిది గాదె : యెవడు స్థ సముడు భువిని. 440 



సుందరకాండ 

నీదు విక్రమ స్ఫూర్తికి నిలచు వాడు 

గలడె పలునాబ్గు భువనాలు కలయ గనిన; 
దేశ కాలమ్ములెరిగిన. దీక్షితుడవు 

ధనువు చేగొన_జగములు దద్దరిలవె ? 

సీ తపోబల దివ్యాస్ర్ర నిపుణ మంత 

గురునకు రాగ _మదిలోని గుబుల డెల్ల 

తొలగి పోయెను ; ఇట నొక్క తోక వాడు 
రామ దూత నటంచు నీ లంక జొచ్చె. 

పొడు పరచె నళోకమ్ము _వే9బలు డగుచు 

కింకరుల_జంబు మాలిని= నిరిక మంతి 

సుతుల_ ఘనులగు 3 సినోధి పతుల_ తుదకు 

అనుజు డక్షకుమారుని నవని గూల్నె. 

బాహు బలము పటు చతురుపాయ బఆము 

దనరి-శాాతవ వ్యూహ  థేదేన మొనర్చు. 

యుద్ద వై పుజి గలిగిన యోద్ధ వీవు. 
జగము అన్ని యెరుంగు స్ శ క్రి బలము 

దానవుల రాజనీతిని దేవ్నకుండ 

మంత శస్తాస్త్ర యుతుడసై మహిత శ క్రై 

సంతరించుక_ నక్కపి సత్వ ముడోప 

సిద్ధమై యేగు మని కిందజిత్తుమార! 

బట్టుకొనుట కతీతుడై. 'బరగె నేని 
ses 

దోసమెంచక వనచేరు దూల నేసి - 

సంతసి పగ జేయుము సంకిపి౦ెచు. 

తం[డినగు నన్ను _ రిదిజీ త్తనయ ! శూర ః 
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రఘురామ 

అనుచు మదిలోని తపన మా దనుజ విభుడు 

తెలి పెదేశకాలమ్ములు దెలియు ఘనుడు 

సాంద) యోధుడు-శూరుడు_ఇంద9 జయుడు 
సమర దుర్హయుడై నట్టి కొమరు నకును 

రణ విశారదు డింద9జి త్తనయు డంత 

తీవ) కుపితాత్ముడై_కడు దీప్తి జెంది 

తండి) కతి భ_క్టి దనర పిదక్షిణమ్ము 
సలిపి_వందన మొనరించె _ జనగననికి, 

మేరు పర్వ తాకారుడై మేఘ నాధు 

డసుర సేనలతోడ నయ్యవసరమ. న 
పర్వముల బోంగు పీశయాల్రి భంగి-హాంగి 
కపివరుని దాక రథమెక్కి గదలి వచ్చె. 

కదలు రథచక$ ఘోషణ కిమము జూడ 

భీకరార్భటి వదునాళ్లు లోకములను 

కలచి వై చుచు_భయదమై.గడలు కొనుచు 

విపుల శక్తిని నెలకొని విస్తరింప. 

దిశలు కలుషంబు అయ్యె... నల్గిక్కులకును 

పారె వక్షులు-మృ గములు పరువు లెత్తె 

అతల కుతలాది లోకాల కడలు పుట్టె 

దనుజపతి సుతు రధఘోష వినిన యంత, 

అటుల జృ ౦భితుడై వచ్చు. నసుర పీరు 

రామాయణం 
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449 
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గాంచి - మై.బెంచి _ గర్జించి _ కపివరుండు 
యుధ్ధ. సన్నద్ధుడై నిల్వ_ఇందజిత్తు _ 
ధనువు గొని-నారి సవరించి _దాకె నపుడు. 



సుందరశాలత 

ఎప్పు డపజయ మెరుగని ఇం దజిత్తు 

కినుక మీరగ దలపడి హనువు పైన 

విశఖములు వింట సంధించి విడచి- విడచి 

బాణ వర్షము గురియించె బహు విధాల, 

ఆ శరమ్ముల విరచుచు అనిల సుతుడు 

కుపీతుడయి వీకమెయి పెనుకొండ రాళ్లు 

ఇంద జితు పయి వేయ నయ్యిం(దజితుని 

రథము నురుమయ్య నశ్వ=సారధులు పడిరి, 

తీవ కోపాన దనుజుండు తెంపు చెసి 

ద్వంద్వ యుద్ధమ్ము సెయగా దలచినంత 

చెట్లత్ కో_రాశళ్ళతో_వాని చిదుక గొట్టీ 

నావ్వ జేసెను సామీరి- నివ్వ టిల్లి. 

ఓర్పు నశియింప-రాక్షసు డు్యగు డగుచు 

తీవ శరములు. హనుమపై తిగిచి నంత 

గగన పధమున కెగసి నక్కపి వరుండు 

వమ్ము గావించె. విర చెనయ్యమ్ము లెల్ల. 

మేఘనాధుడు వ్యధ జెంది_మింటి కెగసి 

కపివరుని. దాక వారు దికరుల, భంగి 

ఘోరమగు పోరు సలుపుచు_ గుద్దు. కొంచు 

నొండొరుల మోదుకొనుచుండి రుగ గతిని, 

నిశిత శరతతు లన్నియు, నేలపాలు 

కాగ _ బహు చింత మునిగి. - ఆ మేఘనాధు 

డితడ వధ్యుడు-_నేగతి నితని నింక 
గెలువ గలనని- మది యందు కలత గానుచు, 
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రఘురామ రామాయణం 

ఎపుడు గనలేదు జగతి నే నింత బలుని; 

ధైర్య వంతుని-అని గూల్ప దరమె యనుచు 

పరగు జెందుచు- మార్గము వెదకి వెదకి 

హనుమ పై పీయోగించె - “బ్రహ్మా ప్ర” మపుడు. 458 

తిదశ కోటులు భయమంద._కి9జగమదర 

మంత పూరితమైన _బహ్మాస్త్ర మపుడు 

నిప్పులను గం9క్కుచును పోయె-నీంగి యదర 

దాకె హనుమను-దనుజ సంతతులు మురి సె. 48 

మహి సమస్తము గాల్బు బహ్మాస్ర మడరి 

బంధితుని జేసె-జంపక_బీహ్మ దయను 

ప్రబల బఏహ్మాస్ట్ర పాశ సం బద్ధు డగుచు 

ధరణి బడె_చేష్టలుంచక్కి_తరుచరుండు. 461 

ధరణి బడి_చింకితుండయి ధాత వరము 

దలచి కీడేమి లేదని తరుచరుండు; 

పద్మ సంభవుపై గల భ క్తి కతన 
పట్టు బడె రాక్షసులు వెగ గట్టి రతని. 462 

ఏడు లి ప్తలు మాత)మే యీ మహాస్త్ర 
మహిమ పవనజు బంధించి మరుగువడియె 

పరమ మంత9ము పఠియించి (బహ్మ దలచి 
బంధ ముక్కు డై వరలెను పవనజుండు. 463 

దనుజపడి జూచి మాటాడు దలపు కతన 

బంధథమూడు టెరింగియు-పట్ట నటుల 

రక్కసుల గాట్లు పోట్లకు ల క్ష్యమిడక 

భయము నటియించె హనుమ నిర్భయత నడరి, 464 



సుందరకాండ £95 

అపుడె బహ్మాస్త్ర మహిమ నా హనుమ డెడరి 
యుండ-గనుగొని యింద9జిత్తుల్ల మందు 

గరము నాశ్చుర్య మంది-మర్శటుని దెచ్చి 

తం|డి సభ నుంచె; నతని సంతాప మణగ, 465 

హనువు దావణ సంవాదము. 

కడు మదించి యలసిన దిగ్గిజము భాతి 

పరమ నిర్లక్ష్య భావాన పలుకు లేక 

కట్టువడి యున్న కపిని రాక్షస భటాళి 

మోసికొని తెచ్చి రావణు మోోల నిడిరి. 466 

రావణుని జూచి హృదయాన రామ దూత 

చూడ నీ రూప విభవము-సొంపు-బెంపు; 

బాహు బల సంపదయు-ను (గ వదన రీతి 

కలవె సెవ్వరికైన నిక్కుముగ జగలిం 467 

తలప గుణమొండు వీనికి తక్కువయ్యె । 

గాక_బలసూదనాదుల_కాల దన్ని 

తిభువనమ్ముల నేలడే ? తివిరి యలుగ 

భువనముల ముంప నోపడే భూరి వార్డి, 468 

ఇతని కూర కరమున సతమత మయి 

దేవ జాతులు-నరులును_దీ ప్రి దరగి 

సుఖసు చెడి యున్న వారు-ఆ సుఖము లింక: 

పొందుదురు వారు రాముని పుణ్యమునను. 469 

అనుచు జహు భంగిమల రావణుని బలమ్ము 

నమిత తేజము-దీపి ని-ననుర రాజ 

దివ్య |పతిభా విశేష కీర్తిని తలంచి 
విస్మయం బందె తత్పభా వీధి హనుమ, 470 



"పన ఠఘురామ రామాయణం 

రావణుడు కూడ వెజగందె_రామదూత 

తేజ మర యుచు-మును నేను తెగువ మీర 

నగము చ లాస మె త్రగ్గా_ నన్ను శాప 

మునకు గట్టిన నందిశ మూర్తి యంచు. 41 

తదియు గాకున్న-బలి పు[తు డైన ఘనుడు 

అతుల బలశాలి _- అల్ల బాణాసుళుండు 

వచ్చె_కపి యయి_యంచు రావణుడు-శంకి 

తాతుడయి_ఆత్మ నిగహ మవథరిం చి, 472 

తన యమాత్యుని దెస జూబి-తక్షణమ్ము 

లంకలో నేల: జొచ్చె నీశ్శంక నిట్టి 

క్రోత్రి యెవరి : పంపున కను గొను మటంచు 

బలికినంత బ్రహ స్తుండు పవనజు గని. 9 

ఎవ్వ డవు సీవు ? యిచ్చళి శేవిధాన 
వచ్చి సాడవు z పంపె నెవ్వాడు నిన్ను : ? 

అని ప్రవాస్తుండు (ద్రశ్నీ ౦వ అనిలజుండు 

రావణుని దిక్కు మొగమయి (వి వచించె. 4:4 

మండు కోపాగ్ని విబలిన రెండు కనుల 

నంజనీ పుత్తు) గాంచెడి. నసుర పకిని 

క్షణము వీక్షించి-దృఢతర వేత మొప్ప 

పహస్తుని గనీ యిటు లనియె హనుమ. 475 

అనిల తనయుండ ! హనుమంతు డసడి వాడ! 

అర్మజుని మంతి) సరుడ 1 నో అసుర వరుడ |! 

పూజ్య చరితుండో దశరథ ప్యుతు డంప 
పీ ము A 

దూతగా 'వచ్చీసాడను-పీత వేదుక: 478 



సురదరళారిత ద్ర? 

దనుజ కులనోయకా 1 రామ ధరణి విభుడు 

తన సతిని దనుజుడొక్కండు తస్కరింప 

ఆమె నట.నిట వెదుకగా నంపెనన్ను 

రావణా ! గంటి నామె నీ రాజ్యమందు. MNT 

నిన్ను జూడగ నెంచి ని నిష్కుటమ్ము 

భగ్న మొనరించి నాడ-నన్ బట్టి చంప 

సత్తు లగు రాక్షసులు రాగ_చావ గొట్టి 

అనిని గూల్చితి నాత్మ రక్షణము నెంచి, 478 

వద్మయోని నిస్తుల వర _పాభవమున 
నసురు అమరులు నను చటులాస్త్ర బంధ 

నముల బంధింప జాలరు-నన్ను నీకు 
పరిచయమే చేసికొన గోరి వట్టు వడికి, 48 

బలము దెలీకియు గల నీదు _థాత- అల్ల 

[వ] వంశాధిపుండు సు గివు డతుల | 

పీంతి_నీ సేమముం గోరి-పియ మెలర్ప 

బంప వచ్చితి- _తుదకేట్లు పట్టుబడితి. 480 

నీకు సేక్పామ్ము సుఖమును నిచ్చు నట్టి 

అతని మాటల వినిపింప నరునుదేంచి 

నాడ; ధర్మార్థ హితములై. జూడ నవియు 

నుభయ ప్రో (పీతి కరము లభయదములు. 181 

జనకు నానకి సతితోడ _తనుజు తోడ 

వన నివాసము సేయు-రాముని సతీ మ 

జిని-నభిల లోక మౌతను.కినుక' బూని. 

[ముచ్చలించుబ తగునె నీ బోటి కరయ. 462 



గలిగి రఘురామ రామాయణం 

నిర్మలుడ విట్టీ బహుజన నిందితమ్ము 

లతుల కులనాశ కరములు_వై న నిట్లీ 

ధర్మహీనములయిన దుష్కర్శ్మములను 

చేయ పాడియె? లంకకు చేటు గాదె. 

తపము లొనరించి..తెజము దనర వడసి 

పూజ్యుడగు బ్రహ్మ కులమున బుట్టి యొప్పి; 

నటి నీయట్షి మేటికీ స్వాత్మ కీర్తి 
య యు 

కుల వినాశంపు చిలిపి చేతలు గుఐఇ౦బె? 

బ్రహ్మ తత్వ మెరింగిన హౌ9ఢ బుద్ధి 

వైన-నీ క్షిదేమి విచిత్ర) మైన చేష్ట? 

రాముడన నెవ్వ డనుకొని రాము సతిని 
బలిమి చెరషట్టి నాడవ్న-_బతుక గలవె 2 

బొటన వేలిని నదిమి నీ భుజ బలమ్ము 

డుల్ల జేసిన ధూర్జటి విల్లు విరచె; 

వాలమున జుట్టి=నినుగట్టి వదలి నట్టి 

వాలి నొక్కు బాణాన తా కూలనేసె. 

భూమి భారము బాప_యరో వృధ్వి యందు 

ధర్మమును నాల్లు పాదాల తనర జేయ 
ఆది నారాయణుండె_యో అర్క వంశి 

రాముడయి. పుట్టె-తెలియుము ! రాక్ష సేం|ద & 

అతనితో వై శ మనగ మీ అసుర జాతి 

కంత మంచిది కాదనియరయు మీవు£ 

మూర్భతను వీడ కీవిటు పొగరు జూప 

కలుగు అంకకు చేటు-నీకతన విజము + 

A484 

48E 

487 
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పుణ్య జన్ము_డ జే యుండు_పురుష సింహు; 

డసమ భుజశాలి- కోవిదు_డ సదృశుండు; 
భూవ రేం దుడు-తై 9లోక్య పూజ్యు డరయ 

రామచం|దుండు-వినుము ! ఓ రాక్షసెం|ద ! 489 

అసమ సాహసుడు దశరధాత్మ జుండు 
పటుతరోద|గచైతన్య బాహు బలుడు 

సీత నర్పించి-శరణన్న-చిత్త మలర 

నిన్ను క్షమియించు రాముడు_నిజము 1 నిజము? 490 

అనిన విని కోప ఘూర్ణితా నమకు గాగ; 

నెజ్టిన యె మోము_అఖథరమ్ము లెజ్ఞ బడియె 1 

తనువు సకలము సందడి ప్పతను వహించె 

రావణుంశజు (గీష్మకాల మావాండు డయ. 491 

ఓరి : వనచరా! షినుము_నీ యు క్తి నేర్చు 

మెచ్చ దగి యుండుటయు నేను మెచ్చుకొంటి? 

దొంగగా వచ్చి-నీ వొక దొరయు వోలె 

భావనము చేసి వదరుట పాడిగాదు. 492 

అనుమ కిని పొందకుండ నీ వా-ఆకశోక 

వనము జొచ్చుట._సేతను గనుట_జూడ 

దోసమే యైన_మాయందు దొసగు జూపి 

వతరు చున్నావు-నీతులు వల్లె చేసి, 49% 

అదితి సుకులను బంధించి-అఖిల దిశల 

గెలిచి జగమేలు రావణు కొలువు నందు 

మాన మర్యావలను వీడి మహిష మట్లు 

సంచరించికి విక నీదు చావు నిజము. 494 
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దుర్శదాంధుడు- చెనటీయు _దుష్ట బుద్ధి 

స్వా భిమానురిడు..దురితుండు-స్వా ర్థీగుణుడు 
దోషయుకు డే న-రావణు దుష్పలావ 

ములను నోర్వక_హనుమంతు డలుక బూని, 495 

పురుషు లింట లేని తరిని-పుణ్యశీల 

సీత్ర చెరబట్టి నట్టి దుళ్ళీలు డవుర 1. 

నీదు పాపమే అగ్ని యె-నీకులమ్ము 

'ఖలుడ ! దహియించు-రామలక్ష్మణుల కతన, 498 

రాము డలిగిన నీవగు రాజ్య మెల్ల 

సపరివారమ్ము గా-నింకి.సమసి పోవు 
సాధ్వి_భూసుత బట్టు దుశ్చర్య కీవు 

దిక్కు లేకుండ జత్తువు_ దీనుడవయి. 497 

నే రావణుడు హనువునం వధింప జోవుట 

అదుథు బెదురును లేకట్లు వదరు చున్న 
అంజనీ పుత్తు మాటల కసుర రాజు 

కోప దీపితు డగుచు_నో.. కొంటె కోతి & 

కడగి నిను గూల్తునని యొర కత్తిదూసె. 498 

వినయ వినమితు డగుచు విఖీషణుండు 

అ[గజుండగు రావణు జేరి.యాదరమున 

దూతలం జంప తగ దది_నీకి బాహ్య 
మైన పని గాన_జంప ననర్హ మనియె. 459 

పారులను_ స్త్రీల-వృద్ధుల_ బాలకులను 

ధూత-లలతుల జంపుట దోష మధిస ! 

రాజసము గల్లు సీ యట్టి రాజ వర్యు 

డల్పుడగు కోతి జంపుట అర్హమగునె ః 500 
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అనుచు శాంతింప జేయ_దా నాగహమ్ము 

పట్టజాలక _రాక్షస (పభువరుండు 

యు క్రమగు దండనమున'కై యోజ సల్పి | 

తుదకు మది నిశ్చయిం వెను. తోక గాల్ప, 501 

వాలమే భూషణమ్ము యా వనచరులకు 

గాన తోకను గాల్పింప-గరిమ ముడుగు 

దద్ధవాలమ్ము గాంచిన దనుజ కులులు | 

నమిత తృప్తీ నందుదురం చాత్మ నెంచె, 502 

రావణుడు ముష్కరులు నై. నె: న రాక్షసులకు 

“యీ వేసాటుని తోకకు= నెల్ల లై ల 

స్క్త వస్త్రములను జుట్టి నీ సుముగను ణ్ 

అగ్ని దరీ గొల్చి పురీ (దిప్ప” నాజ్జ నిడెను $09 

లంకా దహనము 

హీ టుతరో త్సాహ వంతుల లై ప్రభుని యాజ్ఞ 

శిరముల౦ దాల్బి_కై,లాన పే సి క్షమైన 

జీర్ణవ ష్ట్ర స్రమాజం జుట్టించీచ్చు సిపి. . 

మంట  కేగయగ-నంతన మంది వారు. 504 

తామసమొవ్న. చటుల మృదంగ కూర్ 

భీకరారజ రవముల నాకసమ్ము. . 

నీట వడ రాక్షసులు శేగి- భీమబలుడు | 

రామదూతను ద్రిప్పిరి రాజవీధి రఫ్ 

వారి నదలించు శ-క్సి యవ్వన చరుండు 
గలిగి యుండియుపురమును గలయ జూడ 

నణకువను జూపి బద్దుడె _వసుర భటుల 

వెనుక జనుచుండెభ య మింద వెజ్టీ వోలె 50 
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అత్తరిని బాల వృద్ధులు-నసుర మహిళ 
లందరును గుంపులై _.మెడలందు నిలచి 

ది ప్ప వాలాన పురవీధి దిరుగు చున్న 
హనుమ గని గేలిగా“ఫక్కు" ననుచు నగిరి. $507 

(వజ్వ్వలిత వాల యుతుడైన వవన తనయు. 

జూపి_యీ “వింత కోతిని” జూడు డంచు 

. అమిత కోలాహలం బొప్ప ననుర భటులు 

విడక దిప్పిరి లంకలో వీధివీధి. 508 

కుతుక మొప్పాళ దై.తేయ సతులు కొంద 

రవని సుత జేరి_ఇందాక అతివ! నిన్ను 

గలసి ముదమున నీ నాధు కధను జెప్పి 

నట్టి మర్కుటు వాలాస ననుర భటులు. 509 

దారుణాగ్నిని దరిగొల్చి-ధై ర్యమొవ్న} 
పురము. నల్టిక్కులను వాని వరల దిప్పు 

చుండిరని దెల్ప_జానకి శోక తప్ప 

హృదయయై-నగ్ని దేవుని నెద దలంచి. 510 

సతము పషతిసెవ యనియెడు న_త్తపాన 
నలరు సాధ్వీని జగతి నేనై తి నేవి. 
శీతలుండవు గమ్ము_నా సేమ మెంచు ' 

ననిలజుని యందు-అని వెంుక్కె నగ్నికామె. ఫే | 

_కజగముల గాల్న గల్లెడు దిట్ట యయ్యు 

నిజ ్మవతాపము జూపక-నిశ్చులతను 

వహ్ని దేవుడు పవనజు వాలమందు 

అమల చందన శీతలు డయ్యె-యపుడు. 512 
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లంక విభవము గంటి-నే నింక-నాదు 

విక9మము దై త్యులకు జూపు వేళ దరిసె 

నని దలంచుచు నంగుష్ట మంత రూపు 

. దాల్చి మారుతి-బంధాలు తలగి పోయె, 519 

బంధములు వీడినంతనె పవనజుండు 

మదిని చింకించె_యీో వహ్ని మహిత శ క్రి 

గలిగినది యయు.:_నన్నిట గాల్చ్ప కునికి 

చిత9 మయ్యె కారణము యోజింప వలదె ? 514 

రారు దయ చేతనో_కాక రమణి సీత 

కరుణనో-లేక నాతండి) గాడు దయనొ 

శాంతమును బూని వివశమౌ చల్లదనము 
దహన దెవుకు జూపె-చోద్యము్ము గాదె? రేస్ 

మేలు నా యందు జూపిన మెటి-దహన . 

దేవుడుల్లా సమంద యక్నెంప వలదె? 

ఒప్పు చున్నీ అంక సౌధో త్రమముల 

కగ్ని సంతర్పణమ్ము సేయంగ వలదె ? 518 

అని మనమ్మున జింతించి.యనిల జుండు 

బావకుని చి త్రమందున బిస్తుకించి = 
శ్రీ రఘూద్వహు నెడదలో చింతజేసి 

తండి) యనిలుని-జనకజం దలచి_దలచి. 517 

పిజ్వరిలు వాల వహ్నితో-పవన సుతుడు 

నగర సౌధాగ భాగ నున్నతుడు నగుచు 
(పళయ కాలానల జ్వాల లలము కొనగ 

గాల్చ మొదలిడె ధైత్యు లంకా పురమ్ము. 518 
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అల ప్రహస్తుని హర్మ్యమ్ము నపుడు చేరి 

వహ్ని నెలకొల్పి _నమ్మహా పార్మ్యు మంది 

రమ్ముజేరి హుతాశను రహిని నిల్చి . 

కుంభ కర్ణుని బంగారు. గృహము గాల్బె, 519 

వజ దంష్ట్ర. మహాబాహు భాసకర్లు 

డౌది రాక్షస మణీ మయాద్యాది స్వర 

నిలయముల నగ్ని నిడ- నవి నింగి నంటు — 

మంట లెగయుచు “భగ భగి మండు చుండె: $524 

అమల మణిమయ సాధము అంగణములు 

చప్పరమ్ములు నవచంది శాల భీంక 

నశ్వ శాలలు గజశాల లన్ని గూడ 

అనల సం షీితి గావించె ననిలజుండు. 52 

అదియు నిదియని లేకుండ నా పురాన 

భవనములు మేడమిద్దెలు-భర్మ్య హర్మ్య 

గోపురమ్ము లు_ మంటల గూలీపోయె; 

నాగి వీఫీషణు మందిర మొరడు దక్క. sau 

కనక నగమట్లు శోభల గాలు, దానీ 

హిమ మటిజాల రాజితానేక చిత 

శిల్పభాజన మగు దాని- శ్రీవిలాస 

మయము రావణు దివ్య వీమాన మంత. ఫ్ శి 

జేరి వాలాగ9 గత మైనే చిచ్చు నిలిపి 

హనుమ పృళశయా[భ గ గర్జన మపుడొన' ర్వా 

అనిలు సహక్షార ముండదు నా కృశాన | 

సుండు-చేలశేగి నట భీషణురిడు నగాచు: స్ట్ [డి 
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చటుల విక9మ మొప్పార-శ క్రి మెరయ 
అగ్ని దేవుడు తరుణత్వ మంది_.ఛటఛ 

టార్భటుల విసు లింగమ్ము లాకనమ్ము 

నిండ _పళశయమ్ము సృష్టించి నెగడ జే సెం ఫ్2ిఫ్ 

భయము చెలరీగ_పురిలోని పౌరు లెల్ల 

పరుగు పరుగున పురివీడి బార దొడగి 

భపుడు పెనుమంట లాకస మంటి మండ 

గోడు గోడున నేడ్చిరి గోల పెట్టి. 526 

గాలి చెలరేగి వీచెటి కారణమున 

నగ్ని కణములు విపుల మైం_ఆ పురాన 

నుగ గతి గ9మ్ము కొనుచుండ-నుల్కులములు 

రాలు చున్నట్లు ఫీకరారావ మెసగె, SYA 

అకట 1 యెక్కుడి వానరు_డనలు డిట్టి 

మర్కటాకృతి నీ లంక మంట గలిపె 

ననుచు రాక్షస భామిను లనల శీఖల 

గాసి జెందుచు_ఘోషించి శోష గొనిరి. $28 

భఖీషణాకృతి గొన్న యాభీల శిఖల 

భయతరాకృతి గని తీవ భయము నంది 

గొప్పు ముడి వీడి పడ మరి కొంద రసుర 

భామ అటు నిటు తడబడి పరుగు లిడిరి. £9 టూ 

అప్పురమ్మంటు మరిటల నా పురాన 

గోపురములు మేడలు గుడులు బడులు 

అంగడులు-చి[తశాలలు_అన్ని గాల, 

తృ ప్రి యిసుమంత లెని వాతూల సుతుడు. "590 
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వెండి బంగరు రాసులు_వివిధ రత్న 

రాసులును-పూర్ణ మయ: ధాన్య రాసులెల్ల 

ప్రీ వతర కోపరూపుడై _దిక్కులదర 

అనలునకు నాహుతిం జేసె అనిలజుండు. షష్టీ] 

వీధి విధికి దూకుచు వీఠ హనుమ 

రామ ! శ్రీరామ ! యనెడి నార్భటి యెసంగ 

అసుర పరి నెల్ల గాల్బె వాలాగ్ని శిఖల 

సకల దేవతా గజములు సంతసిల్ల. స్ట్! Ps 

రాక్ష సేందు?ని సొభాగ్య రాసి'యెన' 

పురము సర్వము తృ టిలోన బూడిచయ్యె 

రావణుని మూర్గతకు నిదర్శన మనంగ 
వావురనిరి యాబాల గోపాల మపుడు. ఫ్? ట్ట 

కాడు-యీతడు_యొక కోతి కాడు! కాడు ? 
మువురు మూర్తులలో నొక్క మూర్తి_దై త్య 

నాశనార్థమై కోతిగా నవతరించె 

నంచు దనుజులు నెలుగెత్తీ అరచి రపుడు. ' క? 

బహుళ కోకానీ పురమెల్ల “బండబాత 

భయ-వి హృదయాల రాక్షస'చయ మొనర్చు 
అర్తనాదము లాకస మంటి మోయ 

లంక సర్వము గాల్పె సా రామ దూత. ఫస్ 

రత్న గృహమాల యె న_లురా లంక (ఎల్ల 

దిప్త లాంగూఅమున. నుత తేజు డగుచు 

భస్మ మొనరించి హర్షించి.పవన సుతుడు 

వేరె నపుడు తికూటాదొ శిఖభరమునకు. Gels 
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ఆ (కికూటాది) శిఖరాన నాంజనేయు 

డరుణ కిరణ దీధితులతో నంశుమాలి 

కరణి వెలుగొందు చుండగా గాం చినట్టి 

యక్ష-సురసంఘములు గొనియాడి రపుడు, 

లంక సర్వను గాలి వాలానలంబు. 

అంబునిధి ముంచి చల్లార్చి అనిలజుండు 

పొడు పడి_ బావురనుచున్న _పట్టణ మును 

మరల నొకమారు మోదాన తిరిగి చూచి, 

పోలికలు లెక భాగ్య వఏస్పూర్తులుడిగి 

దిన తనమున విధవలా దిగులు దోప 
మోద మెడబాసి విలపించు ముగుదవోలె 

గాననయె నప్పు డాలంక కపివరునకు, 

ముదము వాయగ పొడసూ పె మదిని శంక. 

హనుమకును నంత సీత యే మాయె నంచు; 

కిన్కగొని గాల్సితిని అంక కీడెర్తుంగ. 

నట్టి కోపాన _ నవివేకి నగుచు నేను. 

ఎట్టులున్నదొ ఇ మాతల్లి ఏమయినదొ : 2 

చింత లేకుండ లం కెల్ల చిచ్చు శేపి 

గాలి నాడ_ నకోకము గూడ .గాలెనేమొ ? 

అనుచు పవనజు డతి దుఃగ్సితాత్ముడాయె. 

కుపితుడెప్పుడు పాపపు కూడు దినును 
కుపితుడగువాడు హింసించు గురువు ఫైన 
కీవతర శస్త్ర సన్నిభ దీ ప్త మతిని 
సాధు జనముల తెగటార్చు సాహసుండు. 

ar ఉక్ క 

599 

940 

541 

342 
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మంచి చెడు లెన్నగా లేని మలిన మైన 

మనసు గలవాడు కుపితుడు మహిని గెపుడు 

కార్య భంగము కలుగును గాని-జూడ 

కలుగునే_వాని చేతల కార్యజయము, 549 

అరయ లంకాపురమ్మున నగ్ని చెత 

భస్మమయె నన్నియుం గూడ-వడలతి సీత 
వహ్ని శీఖలకు జిక్కక వసుధ (బతికి 

యున్నదని నిశ్చయింవగా నోవకుంటి. 544 

జరుగ కూడని దేదియో జరుగ-జనులు 

దూయ బట్టరె మామక దోష మెంచి 

కుపితులయి యంగదుండాది కపులు-స్వామి 

కార్య ఘాతకుడంచు వ్యాఖ్యాన మిడరే ? లీల 

సీత యొక వేళ మరణింప_ శ్రీ రఘూద్య 

హుండు మరణించు-విని అర్మజుండు మడెయు; 

భరత లక్ష్మణ శతు9ఘ్న భా|తు వర్గ 

మెల్ల నశియించు.సుగీ9వుడే నశించు, 1 F~ ap 

మువురు తల్లులు మంతులు మూల సైన్య 

మెల్ల పాణాలు త్యజియించు._ తెల్ల మిద్ది 

అనుచు పరిపరి విధముల ననిల సుతుడు 

మదిని తర్కించు నట్టి సమయము నందు. 547 

కరుణ రసపూర్ణ హృదయ సంకలితుడై న 
శ్రీ రఘూద్వహు కరుణా విశేష మొప్ప 
“సెమమే సీతి యను శుభ చిహ్నములును 
గాననయె హన్మ కప్పుడు కనుల ముందు. 148 
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అకట ! తపు దలంచితి_నవని జాత 

ఆత్మ తేజో విరాజిత ! అతి పవి|త ! 

ఆమెనుందాక నోపునే అనలు.డరయ 

అగ్ని నిందాకునే_అగ్ని ? అవని నెందు, 549 

ఎమి నా వెట్టి ? సేకమ్మ యెవరు ? అగ్ని 

హోకు డామెను దాకుట ఒట్టి మాట: 

సాధ్వి సీతమ్మ యున్న బ్ది ఛాయలను 
నేగునే యగ్ని ? యేగి దహింవ గలడె? కఫ0 

పరమ తై జసు డగు రామభ|దు పత్ని 

వతిత పావని జనక భూపాల పుర్తి 

ఆమె తను వంట-నోపునే _యగ్ని యనుచు 

పలికె “నశరీరవాణి” విస్పష్ట ముగను. స్ట్ 

శీఘ9మే మారుతియు సీత క్షేమ మరయ 

నయ్యశోక వనమ్మున కరిగియచట 

శింశుపా వృక్షమూలాన చింతనాందు 

జానకింగనె హనుమ-అక్షత శరీరి. లేశ 

కాంచి-సం| భమ మున (మొక్కి కపివరుండు 

తల్లి | నిన్నిట్లు జూతునన్ తలపు తేదు 

అనల సంపీ9కి యయె అంక.అందకళోక 

వనము బూడిద మే యుండు వని దలచితి. సఫ్ఫఫ 

కలవరము జెందినాడ-యక్కారణ మున 

అసువులను వీడ నెంచితి-నంతలోన 
శుభ నిమిత్తంబులు౦ దోచె-జూడ నిన్ను 
వచ్చి నాడను; నాదగు వనట దీరె. yy 
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క్షేమముగ నున్న నినుగంటి-చేత మెల్ల 

హర్ష సంస్తుత మాయె. మా యయ రాము 

డమిత మోదము నంద. నే నరిగి-నీదు 

సేమ మెరిగింతు తల్లిరో ! శీ/ఘముగను. ర్ en at 

అని వచించెడు హనుమను హర్ష పులకి 

తాత్మ యయి_హర్ష వాష్బూల నక్షులలర 

గాంచి.రాముని మది నెంచి-కమల నయన 

హృదిని యానంద ముప్బొంగ నుడివె నిటుల. గ్! 

మారుతాత్మజ ! యాః కార్య ఖార మెల్ల 

ఒక్కడవె పూని గౌరవ మొందినావు | 

రఘుకులాంబోధి చందుడౌ రాము తోడ 

వెటుల సీతను గూర్తువో యింక మీద, ఫ్? 

ఎమి బోధింతువో రాము సటుల నిటకు 

దోడి తెత్తువొ కపిసేన తోడ_-హనుమ | 

కోసలేవడు నా యందు కోపమూన 

నెటుల సవరింతువో యఫె నిల తనూజ, ఫ్ఫ్గ్రి 

పృశ9యాన్వి త థై ర్యంపు పల్కులకును 

వాయు సూనుండు నంతోష భరితు డగుచు 

రావణుని జంపి నీ భర్త రామ విభుడు 
తప్పకయె నిన్ను గొంపోవు తల్లి! యనియె. 59 

అబ్బు లింకిన-పర్వతా లవని కూలి 

తారకలు రాలి-భువనముల్ తల్లడిలిన 

రామ విభు పరా కమము నిర్వక9 మగుచు 

రావణుని జంషి-నిన్లొను.ర మజి 1 నిజము. 560 
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హనుమ-_-తా లంక నొనరించి నట్టి పనులు 

చెప్ప విని భూమి సుత సంత సించె మిగుల 

పవన సూనుని గీర్తించి పలు విధముల 
పయనమగు నడ చాల దీవనల నిడియె. gn 

రాము జేరినంతగె సాగరము దాటి 

కపి వరేణ్యులు మీరు అంకకును జేరి 
రాక్షసాధము రావణు రణమునందు 
హత మొనర్చి శోకాగ్ని చల్లార్చు డనియె. ఫ్ఫ్ది 

ఆలసించిన నేమౌనొ అవని జాతర 

అనుచు నాధున కెరిగింపు మయ్య ! నీవు 

నీదు సాన్నిధ్యమున నేను బాధ మరచి. 
యుంటి-నీ వేగ నా శోక మంటు నింగి. 569 

మిగుల శోకార్త యైన నా మగువ జూచి 

పలికె మారుతి_కపిబల |పతడి తోడ 
రామ లక్ష్మ ణాదులను శీఘముగ నేను 

తోడి దెత్తును; దుఃఖమ్ము వీడమమ్మ. 564 

దైర్య సంతోష భరితయై ధరణి. పుత్రి 
మరల నాశీర్వదింప నత్తరు చరుండు 

పరమ సంతృ ప్త హృదయుడై బయలు వెడలె 
నతిరయమ్మున రాముని మతి దలంచి. 965 

హనువు తిరంగా 'పయాణము 

తల్లి వీడ్కాల్ప-ముదమంది తరుచరుండు 

స్వామి దర్శనోత్సుకుడువై సత్వరమ్ము 

రమ్య సాగర ఘన తట పా9ంత సీమ 
వన పరీవృత మగుశై ల మున వసించి. 566 
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ఉత్తరాభి వుఖమ్ముగా నుదధిపైన 

తీీవతర వాయు యానంపు తెవు పగిది 

వాయు వేగాన పయనించి వాయుసుతుడు 

కడలి గడచి మహందా[ది గాలు నిడియె, 

పక్షములు గల శై లమ్ము పగిది హనుమ 

అభ ఖీషణ ఘోషల నారు చుండి 

అబి గడచుచు నుండగా నగచరాళి 

గా౦చి.ధ్వానముల్ సల్చిరుత్భ్యంఠు లగుచు. 

హర్ష పులకిత ముఖుడై న హనుమ జూచి 
జనకజను చూచి యు౦డు_నిశ్చయ మటంచు 

హనుమ గిరి చేరగా గెల్ల రతని చుట్టు 
మూగి ర తి పే9తి వృ తాంతమును వినంగ. 

హనుమ-_అంగద జాంబవచాది ఘనుల 

కప్పు డభివాద మొనరించి_అగచరాళి 
నుచిత రీతి సంభావించి.చూర్చు గదుర 
జనక సుత గంటి నని బల్మె వినయ మొప్ప. 

కడలి నతి తీవ గతి దాను గడఛచుటయును 
సురస-మైనాక-సింహికాసురి విధమ్ము 

లంకలో జొచ్చి జానకీ రమణి నచట 

“అరసి భాషిరచుబలు దెల్చై ననిల సుతుడు, 

రాము దేపేరి జూచుట-రాముజిడిన 

యుంగరము నామె కొనగుట_యువిద యిడిన 
రమ్య చూడామణిని రఘు రాము కొరకు 
అనవాలుగ దెచ్చుట-హనుమ దెలిపెం 
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శోభలను మీరి యలరు నశోకవనిని 

పాడు పరచుట_వారికి పట్టుబడుట 

రాక్ష సేం1దుని జూచుట_రామచందుి 

పొగడి _ బుద్దులు సెప్పుట-నొగి వచించె, 

పరిభవింపగ నప్పు డా సుర విరోధి 
తనదు వాలము గాల్పగా దనుజ భటుల 

కాజ నిడుటయు . తాను వాలాగ్నిషి _ అలంక 

ననల సం పీకి జేయుట - హనువు దెలిపె. 

అంతయును విని ముదమంచది అంగదుండు 

చూడు గాల్సి వచ్చిన మన శూరమణీని 1 

ఇంక జాగేల 2 కడువెగ మగి మనమె 

రావణుని జంపి వచ్చుటరయ ఘనంబు. 

ఆదరన్మున నటు బల్కు అంగదునకు 

జాంబవంతుడు బలె యోచనము మీర 

సేశ నరసెడి కార్యము చేత బెట్టి 
మనల నంపెను సుగీవు -మహిపు డెలమి. 

రాముడును రావణుని జంపి అంక బట్ట 

వృతిన ః చేయుటచే మన ప్రజ్ఞ లిపుడు 

జూపు సమయము గాదు - ఆ సూర్య కులుడె. 

జంపు రావణు పరివార సహిత మింక, 

వర వతివత - నిర్మల _ వసుధ తనయ 
కఐగి యలిగిన దై త్యుండు నలిగి పోడె: 
భర్తచే వాని జంపించు ప్రతిన గాక 
కోప మడచుక యుండునే ౨ కుముద నేతి 
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కపి కులా్యగణి! నీ మాట కాదనంగ 

రాదు ఈ హిత కార్యమ్ము రామునకును 

అందజేసియు - ఆ |పభు నాజ్ఞమేర-_ 

తారుటయె జూడ మనదు క క్షవ్య మనఘః 579 

అనెడు భల్లు కిశుని పల్కు లాలకించి 

ఆదియె కర్గంబుగా కపుల్ మది దలంచి 

కార్య జయ కారకుండై న గాడు సుతుని 
సత్త్వ మభినుతించిరి తరుచరులు పీ9తి. (00 

జనక సుత భర్త దర్శనా సక్తు లగుచు 

వనచరులు హనుమ బొగడుచు _ పయన మెరి 

మాల్యవంతమ్ము చేరగా మతి వహించి 
మద గజముల రీతిని వదము లిడుచు. oy" 

అపుడు భల్లూక పతి వెంట నంగదాది 

కపులు పయనించి _ కిష్కింధ గాంచి _ మున్ను 

మధువనము జూచి ఆకొని మరియు _ మడియు 
వేడికొని రంగదుని _ వనిస్ వేడ్క చారగ. లర కీ 

అంగదుడు కార్య సఫలత నాత్మ నెంచి 

అనుమతి నిడియె మధువన మందు చొరగ; 

తోడనే సముత్సుకులై న ధూర్త మతులు 

కపులు జొచ్చిరి _ మధువని నపుడె_జూడ.. ' క 

పండ్లు కేరగ దినితదుపరిని మధువు 
పొట్ట పగలగ' దావియు _ పుట్ల _ చెట్టు 

ట్ లట లు 

లన్ని పెకలించి రెలమి _ కాకున్న ధరణి 

కోతి మూకని అనిపించు కొమట యెట్లు ? 5౧4 
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వారి యాగడములు గాంచి వనట జెంది 

ఆర్ముజుని మామ “దధి ముఖుి డసెడు వాడు 

వారి వారింప- అవమాన పరచి _ దేహ 

శుద్ది గావించి కపులెల్ల బుద్ధి సెపిరి, ఫ్ర్రిఫ 

దధి ముఖుం _ డు్యగుడ్డై యర్శ్మ తనయు కడకు 

జేరి _ జరిగిన దంతయు జెప్పి_ధూర్త 

కపుల దండింప గోరగా _ కపి వరుండు 

నుగ మశి గాక _ సంకోష హృదయ డయ. $586 

అటకు సౌమెతి) - కడువేగ మరుగు దెంచి 

దధి ముఖుని _ గాంచి విషయము - తరచి నంత 

అమిత సంతోష హృదయుడై అర్క, సుకుడు. 
పలికె సౌమితితో మనో భావ మీటుల, ఫ్్రి7 

దక్షిణమ్మున కేగిన తరుచరాళి 

మగిడి చనుదెంచి _ ధూర్తత మధు వనాన 

జొచ్చి పాడొనరించుట జూడ _ దోచు 

అవని సుత సీత జాడ వారరసి రంచు, 588 

అనగ విని లక్ష్మణుండటనె _ అర్మ జునికి 

అమిత సంతోష సూచకమ్మరయ నిద్ది; 

హనుమదాదులు జానకి నరసి యుందు 

రనగ _ దధిముఖుతో బలె నర్మజుండు. 589 

వేగ మీ వేగి _ వారిని వేడ నిటకు 
బంపు _ సౌమితి9 _ శ్రీరామ భదు డేను 

వారికై వేచి యుండెడి తీరు జెప్పి 

అనుచు నానకి యిడె నప్పు డర్శజుండు,. 590 
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హనువుదాదులు శీీరావుని దర్శించుట 

అధిపు సుగీ9వు నాజ్ఞలు _ అందినంత 

బయలు వెడలిరి _ “అంగద (ప్రముఖ వీర 

ననచరోత్తము లంతట హనుమ.తోడ 

సత్వరమ్ముగ శ్రీరామచం[దు జూడ. 591 

రామునకు _ అర్క సుతునకు _ లక్ష్మణునకు 

హర్ష ముఖులై_ న కపివరు లంజలించి 

జయ నినాదమ్ము అన్ సల్చి సప9శ9యము 

వందనము లాచరించి రానంద మతులు. 592 

రామ సు|గీవులును మరి లక్ష్మణాదు 

లవనిజను గూర్చి  అనిలజు డంగదుండు 

నేమి పల్కుదురో _ మనమేమి వినగ 

వలయునో యన్న యుత్కంఠ పరులునై రి. 999 

వారి ఆ|తము [గహియించి వాయు సుతుడు 

ఒకు మాటలో వారెల్ల రుత్సహింప 

“గంటి సీతా మహాసాధ్వి కన్ను లలర 

సీమమే ! అమ్మ _ శ్రీలంక సీమ ననియె, స్ర్టి4 

“అమ్మ సేమమె” అను పల్కు లాలకించి 

పరమ సంతుష్టమైన భావమ్ముకీ చెలగ 

బహుళ బహు మాన దృక్పరంపరల వారు 

పరపి హనుమను _ గౌరవ పరచినారు. ఫ్ల్ట్ఫ్ 

అంత రాముడు వారల నాదరమున 

గాంచి. . జనకజాన్వేషణ 'కధను నడుగ 

జానకీ కథా కోవిదు డైన _మారు " 

తాత్మజుని ముందునకు తో)సె నంగదుండు, 596 
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రామునకు నర్మసుతునకు _ లక్ష్మణునకు 

వంగి వినయాన గౌరవ వందనము 

నాచరించిన పిమ్మట - అనిల సుతుడు 

సీత వెదకెడు విధమెల్ల చెప్పె నిట్లు. 597 

అధిప ! భవదాజ్ఞ పూని మేమందరమును 

దక్షిణాభి ముఖమ్ముగా తరలి _ తరలి 

జన పథమ్ములు _ కొండలు _ వనపథమ్ము 

లన్ని గాలించియును _ సీత నరయ లేక, 599 

వింధ్యగిరి _ పొంత వనములు _ వెండి కొండ 

నంటి _ పోయి గాలించుచు _ నరసి-యరసి 

సీత గనక _ దుఃఖింప - పక్షీం|దు డొకడు 
పేరు సంపాతి మాకట తారసిల్లె, 999 

అశని కతమున లంకలో నవని జాత 

కలదు రావణు వశమున _ కష్ట జలధి 

నని యెరిగి దాటగా లవ శా నంత 

యత్న మొనరించి దాటికి నలయ కుండ. 600 

అతి పయత్నాన లంకలో నవని తనయ 

సేమ మారసి = యిచటి మీ క్షేమ వార్త 

దెలియగా జెప్పి యూరట గలుగ జేసి 

ఉంగరము నీయ దాని నయ్యువిద గాంచి. 601 

రామ ! నిను గాంచి నంతటి రహి వహించి 

తృప్తి జెందెను _ సీత - సంతప్త హృదయ 

రామ నామ జపమున నీ రాకదలచి 

వేచి యున్నది _ ఆ దానవేశు నగరి... 602 
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వహ్ని దాకిన సుమవల్లి వలెను వాడి; 

మబ్బు _గమ్మిన చం|దుని మాడ్చి _ తల్లి 

రాము! శ్రీరామ ! జప సంస్మరణ మొకండె 

అరశయమ్ముగ _ శోకించు ననవర తము. 609 

మనసు నీ యందు లగ్నమై మసలు చుంట 

కన్నుగవ భాష్పముల నిండి _ కలత గనిన 
దేహమున - మోము నరచవేత దీర్చి _ పరమ 

దైన్యమున బొక్కు సతము సీతమ్మ తల్లి. 804 

నిరత ముపవాస దీక్షను గెరపు చుండి 

మలిన వసనము తోడ రామా! యటంచు 

దై త్భ భావముల నడుమను దద్దరిలుచు 

నిన్ను ధ్యానించుచు3 యుండు - కన్నుమూసి. 605 

ఏమి చెప్పుదు? మీ శుభ నామ మెదను 

సతము స్మరియించు చుండి భూ శయన యగుచు 

నేక వస్త్ర ధారిణియు _ నేక వేణి. 

యు _ నయి భర్త తపము సలుపు నహరహము. $(6 
॥ 

“a 

నన్ను నమ్మిన పిమ్మట నలిన నే|త 

అర్కసుతు _ లక్ష్మణుల సేమ మడిగి _ మరది 
మనసు గాయము గాగ _ నాడిన దురూక్తు 

లెల్ల మరువగ గోరె దుఃఖించు చామె. bL7 

వృక్షము ననుండి వింటిని _ రాక్షసుండు 

గడువు నిడెనెల _ తస్ జేర _. గడువు చనగ 

రాక్షసాళి భక్షిం్యతు నిర్ణయ నటంచు 

వదరె! నా తల్లియుం గడు బెదరి పోయె. 608 
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గడువు చనకుండ - మన నట-గాన కున్న 

అసువులను బాయు సీత తధ్యమ్ము; రామ! 

ఆలసింపక కడువేగ మబ్టీ గడచి 

చేరవలె లంక _ వై దేహి క్షేమ మరయ. 609 

హానంవు శిరోముణిని రామున కిడంటి 
అని వచించుచు శీఘమ య్యనిల జుండు 

భూమి జాత యిచ్చిన శిరో భూషణము 

రామభదు)న కిడ_ననురాగ మెసగ 
హత్తుకొనె గుండెలకు (పేమ నామె నగను, 610 

సీత్రనే గాంచి నట్టులా కితిప సుతుడు 

నగను జూచుచు - శోకాన వగచి _ వగచి 

కొంత వడికి హృదయ మంత కుదుట పడగ 
చింత విడి గుండె రాయిగ జేసు కొనియె, 611 

మొదట సుగీ%వు - తదుపరి _ ముదము గదుర 

అంగదుని _ నంత జాంబవదాది ఘనుల ! 

ఆదరమొ్మొల్కు బాషల _ నాంజనేయు 

వినుతి గావించె రాముడు వేడ్క మీర, B12 

కార్య నిర్ణయ సన్నాహ కారియగుచు 

వనచరాధిపు డాడిగా వానరులను 

పీతి సంధిల్ల జూచి _ కపివర _శేష్టు 

వీరహనుమను గని రామ విభుడు పలికె. 813 

సీత జాడలు దెలియక చింత మునుగు 
తరిని _ మము జూచి సుగీ9వు దరికి జేర్చి 
కథను నడిపించి _ సీతను గాంచి వచ్చి 
నన్ను సంతృప్తి పరచె-. నీ సన్నుతుండు. 814 
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అనుచు హనుమను కౌగిటి యందు జేర్చి 

గొరవించెను రాముండు కడు ముదాన; 

అర్మజుని యంత గని మన మద్ది గడచి 
చేరవలె లంక _ బానకి చెరలు సడల, 615 

రాము నానతి నక్కపి రాజు _ వేగ 
సకల బలముల. వారి నాయకుల తోడ 

సిద్ధ మొనరించి _ యుద్ధ సంసిద్ధ గతిని 

రామునింగూడి వెడలెను లంక వైపు, 616 

అంగద హనువు జాంబ వదాది వీర 

వరులు తన వెంటా మూ అ్య వంత _ మంత 

వీడ్రి _ లక్ష్మణార్మజులను గూడి _ వేగ 

చేరె రాముండు అవణాబ్చి తీరమునకు. B17 

ఇది శ్రీ గురునాధేశ్వర వరవసాద సహజ కవితా సంపా9 ప్ప కాశ్యపన 

గోత) _ మావుడూరు వంశ పవిత౦) _ పార్వతీ అనంతరామయ 

పుత) _ బుధజన విధేయ _ రఘురామ నామధేయ _ 

వజీతంబై న రఘురామ రామాయణము నందు 

సుందరకాండ సంపూర్ణం. 



స్టీం రఫురావు రావూయణపవుు 

యం డ్డ కాండ 

శ్రీ ఘనాద్భుత గంభీర _ శ్రీ “విశాఖ 

ఉక్కు ఆం|ధ జనావళి హక్కు” అనిన 

విశ్వ విఖ్యాత తెన్నేటి విశ్వనాధ 

అవధరింపుము నాదు రామాయణము, 

క దనకుతరాహలవం 
సమధి కోత్సాహ భరిత నిస్వనము తెగయ 

కోటు తనమున దైత్యుల గిటడంప 

భండనోన్నుఖు లగుచు నుద్దండ లీల 

తిరుగుచుండిరి కపులు సాగర తటాన, 

కొందరాడుచు _ పాడుచు కొంద రచట 

వాదులాడుచు _ నొండురుల్ మీది కెగసి 
ఆట పొటల దేలుచు నబి తటిని 

నేల యీనినయటు కపుల్ నెగడు చుండి, 

వేలు. లక్షలు కోట్ల యి- వెలయు గపుల 

సముదయమ్మును గని రామచం[దమూర్తి 

కరము సంతృప్తి నంది _ రక్కసుల లంక 

చేరు టెట్లని హృదయాన చింత జేసె, 

ఘోర గంఫీర నినదమై _ గుబులు గలుగ 

దాటగా వీలు కానిదై _ దంభ మొప్ప 
తీవ చలదూర్శ్మికల తోడ దీరి _ యచట 

నడ్డమై యున్న యట్టి మహాద్ది జూచె, 
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పొంగి పొరలుచు నుత్సాహ పూర్ణు డగుచు 

నిఖిలమై యుబ్బు కెరటాల నింగి నంటి 

భయము కలిగించు నాకృళతి (పబలి యున్న 

జలగి ధిని గాంచి శ్రీరామచం దమూర్తి. 

అర్శ సుతు విల్చి చూచితే అద్ది నిపుడు 

ఘోర గంధథీర నాదాల గుబులు కొలుపు; 

నల యత్నాన దాట సాధ్యము గాదు 

అధికతరయత్న మిందు నత్యవసరమ్ము. 

కూర్ను మొక చోట వానర కులము నెల్ల 

అందరము గూడి - యోజించి - యీ గడచు 

విధము తర్క్మింప నదియె వివేక మగును 

ఇన్ వచించిన యంత నయ్యర్శజుండు. 

సకల వానరయూధ నాయకుల బిల్సి 

అధిపు నానతి దెల్చిన అందరపుడు 

నబ్ధి శటమున గుమిగూడి = నబి నుత్త 

రిరిచు మార్గము నప్పు గూహించుచుం డి. 

అచట గుమిగూడు కపిసైన్య మందు బుట్టు 

నుగతర భూరి నిగ్గ్ష మువ్పరాన 
వినగ నయ్యె . చం[దోదయ వేళ శేగు 

సాగరపు ఘోష కెంతయు సొటి యగుచు 

వారి గనిన రామునకు నవ్వసుధ తనయ; 
గురు నకు రాగ _ దుఃఖమ్ము గుఖులుకొనగ 

హనుమతో వచ్చి _ ధరిజేరి అర్మనుతుడు 
పలికె రాముని యోచనావధు లెరింగి. 

యుర్ధకా౦ండ 

™ i 
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దేవ! యీ భువి నన్నియు దెలిసి యుండి 

చింతిలగ నేల నిటీవు చిత్తమందు 

అనతి కాలమ్ము నందె నయ్యసురు జంపి 

చేరగల వయోధా్యపురి - సీత గూడి, 

కోట్ల కొలదిగ కపులదె గుంపు గూడి 

పా9ణ ముల నియ సిద్ధులె _ 1పతిన జేసి 

యున్న వారలు - యాధ మీహో్యగ మూర్తి! 

చింత వీడక కార్య సంసిద్ధి యగునె? 

య 

కపుల గూడుక మనము లంకా పురమ్ము 

చేరుటే గద _ కర్తవ్య చింతనమ్ము। 

అనుమతి నిడుము సేతు బంధనము కొరకు, 

వారి పె సేతువును గటి వారి గడచి 
థి ట్ థఖ 

అర్మకులమణి నీరితి నర్క సుతుడు. 

పొంర్థనము సేయ - థీరామభ|దు డనెను 

శక్యమే యది? మనకును సలుప నగునెః 

సెతుళ్లిబంధన మేరీతి జరుస గలము? 

అనిన విని _ సంది యమెరింగి అర్క జుండు 

నీవ తల పోయ కానట్టి దేది కలదు? 

అనుమతింపుము _ చిటికెలో నగచరాళి 

సితు నిర్మాణమును పూర్తి చేయగలరు, 

రవి కుమారుని పల్కుల కవని పతియు 

వల్లె యనినంత _ నటనున్న వానరాళి 

అమిత సన్నాహ సంరంభ మాత్మ పూని 

కడగి రా సేతు బంధన కార్యమునకు, 

1] 

12 

14 

15 

16 



లిన్ యుద్ధకాంత 

అపుడు కనుగొన నంబుధి యంతరిక్ష 

మునకు దాకుచు నుండెను _. ఘన తరంగ 
మాలికల తోడ నుప్పొ౦గి _ మహి వణంక 

నాకసము తోడ మంతనా లాడు నటుల. [7 

పర్వతోన్నత భంగ సంపాత వితకి 
కడగి యొనరించా ఘోర భీకర రవమ్ము 
దిగిగంతము లందు వ్యాప్తిని నహించి 

[ప్రళయ కాల భయమ్ము సంభవము చెసె. 16 

పాప జేడును తన వేయి పడగ లెత్తి 
భువన భవనము మి)ంగగా బుసలు కొట్లు 
పొలుపు దోచెడి నవ్వేళ _ పొంగి పొరలు 
తీవ) కెరటాల సాగరు తీరు గనిన. 19 

దుర్గమంబై న యా జల దుర్గమందు 

సేతు వెప్పుడొ? ఎప్పుడో సీత గనుట? 
అని దలంచుచు _ శ్రీరాము డార్తి జెంద 
మోము వాడెను ” దుఃఖాన మోదముడిగె. ‘0 

భానుకుల దీపు నోదార్ప - భాను తనయు 
డనిలజుడు _ లక్ష్మణుడు రాము నపుడు జేరి 

ఊరడిల జేయ _ నాతండు నుత్సహించు 
తరిని _ అస్తాది” జేరెను తరణి యంత, నీ! 

అరుణ కాంతులు నా పశ్చి మాశ నలమె 
సకల దిక్కుల వ్యాఫించె చల్ల దనము 
ఒక్కటొకటిగ పొడముచు చుక్క లపుడు 

లక్షలును కో ట్లువై యంబరమ్ము నిండె బిబి 



సుందరకాండ 

అమర వనితలు గగన గృహాంగణాన 

పైడి ప్రమిదెల పెట్టుదీపము లనంగ 

తారకలు రత్న కాంతుల తళుకు మంచు 

దోచు నాకాశవిధిని జూచి నంత, 

విలసితానందములు పృధ్వి వెల్లివిరియ 

చల్లనౌ వెల్లు రిఖలు జగము నిండ 

దేవతా స్త్రీ లిడెడి పెద్ద దీప మనగ 

వెలిగె చందురు డాకాశ వీధి నపుడు, 

అరయ (పతి బింబితమ్మ య్య_నల్జి యందు 

గగన రంగము నక్షత గణము తోడ 

చంది9కల యంద చందాలు జగతి విరియ 

భువికి దిగి వచ్చె నాకాశ భూమి యనగ. 

కలకలము హెచ్చె రేియాట జలధి యందు, 

అలసి నిదురించె వానర కులమ దెల్ల 

సందడులు సద్దు మణిగె__పశాంత మంత 

గగన భూతలముల నెల్ల గప్పి వేసె, 

రావణుని వంంతా' ౦గవుం 

అట్టి సమయాన లంకలో నసుర విభుడు 

తీవ) సంతాపమున ముఖ తేజ ముడుగ 

చింత మునిగెను _ నొక కోతి చేరి _ పురము - 

పాడు చెసిన విధము భావమున దలచి, 

అంతలో వేగులరుదెంచి _ అబ్దీ కవలి 

తటమునండున _ “రాముండు _ తరుచరులను 

గూడి విడిసెను _ లంకకు గుబులు కలుగ 

నంచు దెలిపిన _ విని _ యంత నమరవై రి. 

స్ 

£7 
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అఖిల మం[తుల రావించి _ అబ్బి కవలి 

వివరములు వేగు లెరిగించు విధము దెలిపి 

దాశరధథుల వృతాంత మంతయు వచించీ 

మం|తుల ముఖములను జూచి మరియు బలికి. 29 

వచ్చె నొక్కడు_ నీచుండు - వనచరుండు 

జలధి లంఘించి లంకకు సాహసాన 

పురము గాల్చి యశోకమ్ము నురుముజేసి 

మచియ జేసెను నక్ష కుమారు మొన్న. 

కోతి గాడని కరుణించి కోరి విడచు 

కారణమ్మున లంకెల్ల గాల్చి నాడు; 

చితమిది యొంటిగాడయు_ చిన్న మెత్తు 

బెదురు లేక నైైత్యుల ద్రుంచి కదలినాడు. 

ఇప్పు డట్టీ కోతుల తోడ నిన కులుండు 

అనుజయుతుడయి లంకలో నడుగు పెట్టి 

ఏమి చేయునొ? మనమివ్వు డేమీ చేయ 

వలెనా? సూచింపు డనుచు రావణుడు _. పిదప. 

మన రహస్యము లెరిగిన మర్కటుండు 
తప్పుకొని పోయె తగిన యత్నమ్ము తోడ 

జలనిధిని దాటి వారు రాగలిగిరేని 

చేటు తప్పదు _ రాక్షస కోటి కంచు, 

పలుకు రావణు పలుకుల భావ మెరిగి 

హావెరుగని యుక్తాయుక్త పిన మతులు 

మం తులని రిట్లు _ రాజ! యామహిని నిన్ను 

నెదిరి-నిలచి జయించు వారేడ గలరు? 

30 

dl 

లేడి 
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యుద కాండ 
థి 

నలిన సంభవు మెప్పించి _ బలయుత మ్ము 

లయిన శస్తారిస్త 9ములు పొంది _ యలరు నీవు 

అష్ట దిక్కుల గెలిచి సీ అంగణమున 

బలిమి నుంచితివి గద _'దిక్చాల వరుల, ల్ 

సూర్య చందాంిది బలయుత సుఠరగణాలు 

దాసులై గొల్చు నిన్ను నాచేశ ముడిగి 

భండనోర్విని జూడ నుద్దండుడవు-త 
లప నరులు వానరులు నీకు లక్ష్య మొండె? ' 36 

కోతి మూకలతో _ ఎల్లు గొడ్ల తోడ 5 

గలిసి యని సేయగా "వచ్చు నలకతి జనులు 

రామలక్ష్మణు లేడ? వీరాధి వీర 

దనుజ పతి వంశ మదియేడ? దలచి చూడ, వ్ 

చింత వలదయ్య _దనుజేం్య దః శ్ఘ మీవు ' 

ఆనతిడు మయ్య _ రాముని: _ అగచరాళి 

వన్యమృగముల వడి మేము వసుధ గూల్చి 
సంతసము గూర్తు మనిన రాక్షస విభుండు, రి 

అమిత మోదము నందెడి | అవసరమున 

వినయ గుణ భూషితుండు-విఖీషణుండు 

అన్న దరిజేరి దుఃఖ విపన్న మతిని 

అగ౦జన్ముని తోడ తా ననియె నిట్లు. 39 

విఫిషణుడు రావణంనకు హితవు 

బోధించుట. 
స్వభుజ సారాన స్వారాజ్య భరము దాల్చు 

దనుజ కుల చకివర్తి వి_జనుల నన్న: 

రక్షణము సేయుటే కద రాజ ధర్మ 

మది దలంచుచు కర్తవ్య మవధరింపు. 40 
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ఎంత బలవ:తలమె యైన సదుటి వారి 

నల్పులని యెంచ పాడియా? అసుర రాజ! 

ధర్మమునకె విజయము ! తధ్యమ్ము వినుము 

సర్వ సమ్మత మిది- శాస్త్ర సమృతమ్ము. ధి 

ధర్మ రతుడయి రాముండు _ తండి? మాట 

కంమము దప్పక పాటించి [వమద తోడ 

రాజ్య భోగాలు వీడి విరాగి పగిది 

వనముఆఅం' దిర్గు చున్నాడు మునుల పగిది. 42 

బలము గలవాడ నని మహా భమను మునిగి 

ఆతని సతి సీత చెరబట్టి-మిత మ్ముమీరి 

ఇచ్చ చఠియించి నీవతి స్వేచ్చ బూని 

ధర్మ మిను మంతయున్నుమది దలవ వై తి 43 

ధర్మ రక్షణమే (వభు థర్మ మంచు 

దెలిసి యుండియు నీవిటు దెలియ నటుల 

హీను గతి సంచరించు టదేమి పాడి? 

పౌరుషము గాదు పరభార్య బలిమి బట్ట. 44 

బలుడు మన శ|త్రువని మున్నె దెలిసి పోయె; 
పంతమున కేగి పోరాడు పనిని బూని 

అత్మ వంచన చేసుక నజ్ఞ పగిది 
సాహసము చేయ పోదరా! జనదు మనకు. 45 

రాము డెవ్వడొ తెలియక రాక్ష సేం్యద।! 

అతని సతి బట్టి తివి_జూడ నామె సాధ్వి; 

సాధ్వీ బట్టుట ఘన భువి సాహసమ్మె 

అసుర కులమును దహియించు నగ్ని యద్ది, 46 



యుద్ధ కాండ 

ఇం|దియాలకు లోనయి ఇ0గితమ్ము 
మరచి జడులు గహింపరు మంచి చెడులు 

నాశనము" గాదె? మంచిని జాసి చనన 

నిది యదొడ్డము _ నరయు మీ విప్పుడై. న. 

మించి పోలేదు _ రాముడు మంచి వాడు? 

అసమ కరుణా మహోదఢి?ః _ అతఖి జేరి. 

జనక సుత నర్పణముచేసి _ శరణు వేడ 
కనికరము పూవి కూర్మితో గావ గలడు. 

ధర్మ శ్రీలుడు _కళుణా పథాను వర్తి 

నిత్య నిర్మలు డంచిత సత్యమూర్తి 

అతడు కరుణించే నేని యీ అసుర కులము. 

భయము దీరును_గద్దెకిి బయట బడును, 

చంప దగి నట్టి యెంతటి శకు వై వెన 

శరణు జొచ్చిన _ కరగుచు_-సదయ హృదయు 
డగుచు _ రక్షించి కాపాడు టతని బిరుదు 
జాగు సేయక నర్చింపు జనక సుతను. 

మనకు నెగ్లేమి దలపని మాన్య గుణులు 
దశర థేశుని తనయు లుద్దండు అతుల 
బల 'పరొకిము ధైర్య (వభావయుతులు; 
వారితో నిప్పు డీ వృధా వై రమేలః 

విఫిషణ పరాభవవంు 
హితము నిట్లు వచింప సహింవలేక 
రావణుడు రోషఖీషణా రావ మెసగ 
గర్జనము చేసి.యనుజుని కలత పరచి 

నీచు గతి పల్కితివి గొప్ప నీతు లనియె. 
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కాక_దుర్భల నిస్తార కపి బలమ్ము. 

తోడ గూడి నరాధముల్ తోయ రాసి 

గడచు బెట్లగు _నరయ, లంకాపురమ్ము. 
జొచ్చు టెట్లు? రావణు పైకి వచ్చుటెట్లు = ఫ్ 

ఊరకే భీతి గొలిపెడి సారహీవ 

భాషణము లాడి. పెడ త్రో వ బట్ట జేయ 

సాహసము సల్పుచున్నావు - స్వామి రమెదుట 

నక్క వినయాలు జూ పెడి కుక్క వీవు, ,. 94 

దాయ యను వానికెవుడు దలయు తోక 
యనక యుండును విషము _ నీయందు నిజము; 
శతుగివుల సెప్పు బొగడెడి _ శ క్రి హీన! |. 
చెప్ప వచ్చికి విది కడు సిగ్గు చేటు. ర్ట్ర్ట్ 

పరమ విషము [గక్కెడి (తాచు. పాము వైన 

చంక నిడవచ్చు; క్షేమమే ! శంక లేదు. 

శతు కీరన మొనరించు జడుడు. తోడ 
బుట్టువెన [ప్రమాదము పృథ్వి నెప్పుడు 08 

అనుచుహుంకార మొనరించి అసుత విభుడు. 

తమ్ము నిందు)ంప ఖడ్గము దాల్చి నంత. 

అడ్డు గా (పహస్తుడు వచ్చి _- అనుర-నాధః! 

తగునె యీపని? యతడు నీ తమ్ము డధిపః! స్ట్ 

సోదరుడు మేలు వచియింప_ నాదరము్ను 

మరచి - యావేశ వరుడఖై మంచి చెడుల 
ధలపకయె వాని వధియింప తగునటయ్యః? 

కాకు లీ లోకులని మది గాంచ వలదె? స్ట్గ్రె 



రఘురావు రామాయణం 

సద్దుణుండైై నమన విఖీషణుడు లేని 

లంక యేటికి?. మన మేల? రాజ్యమేల? 

సైన్య వైభవ మేల 2యీ సంపదేల? 

కోప ముపసంహరింపుము = .తావముడిగి, 
1 sw 

హస్తుడు రావణు ననునయింప 

ను చంపుకొన లేక [కూరు డగుచు. 

జాసనంబును డిగ్గ నురికి 

తమి విభషణు నురమున 'దన్నె - - నంత.. 

వివశుడై వృధ్ధి బడుచు విఖీషణుండు 

శ్రీమ-వట మూర నొక్కింత సేపు మునిగి; 
తెప్పరిలి లేచి. చింతించి _ తెలివి నొంది 

తండి? సముడై న యన్నను దలచి యంత, 

గగనమును జేరి _ యంతరిక్షమున నిలచి 

అధిప! తండి సముడవు_నాక|గజుడవు 

ధర్మ మెరిగింప _ చేటని దలచి-నన్ను 

కాల దన్నితి వకటః నిష్కూారణముగం 

కాల పాశాన విధి చేత కట్ట బడిన. 

యట్టి నీక్షేమ మాసించి _ అసుర నాధ! 

హితము వచియించితిని నీవు-మితము మీరి . 
శిక్ష నిడితివి ధర్మ వివక్ష లేక, 

పి9యుల వలె నయోగ్యుము అన్నా పెక్కుగతుల 

గరపు దుర్గుణుల్ పెక్కురు గలరు నీకు 

య | పియములైన _ _పీయమాడు నట్టి గుణులు 

దుర్గభులు! పృధ్వి నొకడైన దొరుకుటరిది. 

ఈ 69 ఘమ 

59 

60 

61 

62 

69 

64 
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బలుడ! యిలపైన కోలాభి పన్ను డగుచు 

జీవి చెడిపోవు _దుర్చుద్ధి జెందు కతన 
అధికు డైనను' _ బలుకైకిన _ నస్త్ర శస్త్ర 
మర్మ విదుడైన- నాతడు మాసి పోవు. ' రఫ్ 

అనుచు హిత బోధనము చేసి _ అసురనాధు 
భావ వరణోమ మందున పిగతి గనక 
అచటు వీడుట యుక్త మంచా విఖీష 
ణుండు _ రొవణు గనీ మరి నుడివె నిట్లు 58 

మధువు నందీయ విషమని మదిదలంచు 

కృతక మతి వీవు_నేనుండ కూడ దిచట; 
జనెడ నాయిచ్చ వచ్చిన స్థ గలము కనుచు 

అచలు ీడి మంతుల గూడి నరుగనెంచి 67 

హితము వీషమయి తనవారు మితము దప్ప 
నచట తా'నురడ రాదని అనుచరులతొ 
_వభువు శ్రీరాము పాదాల బడగ నెంచి 
రీడిచనె లంక _ నపుడె. విభీషణుండు 68 

తల్లి కైకసి యాపీస్సు తల ధరించి 

సాగరము చాటి శ్రీరామ చందు జేర 

భక్తి యుప్బారగ కీల్ళోడ్ప్ భవ్యగుణుడు 

ఆల వీభీషణు డరుదేరిచు నవసరమున. 69 

తనదు మం (తులతో నట్లు తరలీ నీల 
మేఘ సముటయి మన నభో భాగమందు 
శీఘ9ి గతి చేతు తెత్తుక చేరవచ్చు 
అవ్వి భీషణు - గనుగొని = అర్కసుతుడు, 70 



యుదకాండ 
థి 

రావణుండ౦వ నెవడొ నిర్భయత దనరి 

మాయలంబూని మనలావు మతము దెలియ 

వచ్చు చుండె నటంచెంచి - వనచరులకు 

బారి శిక్షింపగా జెప్ప; వారలపుడు 

తరులు గిరులను చే దాల్చి తమక షుట్చ 

సంభ9మించాచు దనుజుల చావ మోద 

సిద్ధమై యుద్యమిం చెడి స్టెతి దలరిచి 

ఖ్రీకి 'నెలుగెత్తి యపుడు విఫీషణుండు. 

శాత9వుడ గాను-రాముని శరుణు గోరి 

వచ్చు చున్నా డ_దోషి రావణున కేను 
తమ్ముడను- నింక రాముపొదాల వాలి 

బ్రతుక దలచితి నమ్ముడో వ్లవగులార 

వంచనమున సీతను గొని వచ్చీ తేల? 

అన్నః కుల నాశనమ్మిది అరయు మనిన 

నన్ను నిరసించి _ నిందించి _- కన్ను గనక 

తన్ని _ పెడలించె సభనుండి దనుజ విభుడు 

గౌరవము లేని చోటుల కాపురమ్ము 

నుండగా దగ దందురు పండితాళి 

శరణు గోండివారి రక్షణము నరయు 

పతిత పావను కడ వేను బితుక వప్తి. 

అనుచు నెలుగెత్తి చనుడెంచు నసురు నందు 
నమ్మకము లేక నర్క్మజుం డమ్మహాత్ము 
రాము దరిజేరి - “వేగులా రాక్షసాళి ; 

మన రహస్యాలశై ” వచ్చిరని వచించె. 

లలల 

(1 

గడ 

(3 

14 

7 

7 
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కామ రూపులు _ మాయలు కలుగు వారు 

తిమ్మినిం బిహ్మి జే సెడి దిట్ల లసురు 

లగుట నమ్మగ రాదు వీరరయ మనల 

మోసగింపగ వచ్చిన మూరు అనియె. 7t 

రాక్షసుల నమ్మరాదంచు రవి సుతుండు 

పలుకగా విని శ్రీరామభదు డంత 

“నిజము లేదన లేను నీ నిర్ణయాన 

బైన - ధర్మము గాదె యదార్థ మరయ” 78 

ఇన సుతుడు రాను మాట కాదనగ లేక 

జరుగు చున్నది. జరిగెడి _ జరుగబోవు . 

నన్ని దెలిసిన దివ్య మహాత్ము డీవు 

అవధరింపుము కర్తవ్య మసుచు బలికె. 79 

ఎట్టి వాడైన _ వైరి దండెత్తు వేళ 
స్వ జనులను వీడి యీరీతి జారు కొనునెః 

తప్ప కిశని విచారింప దప్ప దనుచు 
నంగ దాదులు రామున కనిరి _ యపుడు 80 

అధిప! నే పట్టుబడినప్పు డన్న కితడు 

దూతలను జంపరాదని నీతి జెప్పె; 

దనుజ భావము దోపదీ ఘనుని యందు 

అనుచు నెరిగించె నమ్మాఠరుతాత్మ జుండు 81 

అన్న వాలిని జంపి మీరర్మ జునకు 

రాజ్య మిడిరని యెరిగి యా రాక్షసుండు 

రావణుని బాసి -యర్థియై - రాజ్య కాంక్ష 

నిటుల మిమ్మా[శయింవగా నేగుదెంచె. 82 



యుద్ధకాండ రఫిక్ 

కాక _ మనలను వంచింప గడగ నేని 

కపుల మధ్యను బితుకంగ గలడె = యీత 

డ సడి పవనాత్మజుసి పల్కు లాలకించి 

సత్య మని యెంచె రాముండు స్వాంత మందు. €38 

అంత సౌొమికి9 తనయన్న నను నయించి 

తగ వచించెన్మురావణు తమ్ము డితడు 

దనుజులకు పెక్కుమాయలు - తలపు నుంచి 

తగి న్యానిర్ణయ మొనరింప తప్పదనియొ. 84 

కోరి శరణనీ మనదరి జేరు గాక 

నమ్మ దగినట్టు లితడు కన్పడడదేమొ 

క్రిష్ష సమయము మనకిది _ కీడు దలచి. 

ఇతని దరిజేర్చు మనకది హితముగాదు. ' శ 

అని వచించెడి లక్ష్మణు నాలకించి 

చిర్నగవు మోము నందున చెన్ను గూర్చ 
ననియె రాముడు _ నశ్వ మేధాదులకును 

నభయ దానము సమమంచు ననుజు తోడ $6 

ఈతడే కాదు _ రావణుడేని వచ్చి 

శరణ టన్నను దరి జేరు, శంక దక్కి 

ఆలసింపక గొని రండు నసురు నంచు 

నానతిడె రాముడప్పు డయ్యర్కజునకు, 07 

సదుణమ్మును థై ర్యమ్ము సచ్చరిత9 
౧ an 

కలవరము లేని చతురత_గడుసుత నము 

ఆర రక్షణ గుణముల నలరు రాము 

గాంచి విస్మయ ముందె వా కపి వరుండు. 88 
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శతు వర్గము వాడని జంకు లేక 

అభయ మిడి మి|త్రవర్గము నందు జేర్చి 
అడరించెడి రాముని అమల శీల 

మెవని కుండు నటంచనె పవనజుండు, 89 

సుగీవుడు విఖీషణు దోడి తెచ్చుట 
అర్క సుతుడు విభిషణు నపుడె చేరి 
మొదట నాలింగనమొనర్చి _ ముదము గూర్చి 

అభయ మిడె రామమూర్తి నీ కంచు నుడివి 

దోడి తెచ్చెను రాముని నీడ కతని, 90 

రామ చం(థుని గని భ క్రి పేమ గదుర 

నమిత వినయము దోప కృ తాంజలియయి 
దండ మొనరించి రావణు తమ్ము డలక్షి 

పలికె నిలచి రాముని పురోభాగమందు, 9} 

అర్మకుల శేఖరా! నీదు నాదరమున 

మాసె రావణానుజు డన్న మచ్చ నాకు; 

ధన్యుడను నేను _ సీదు పాదముల చెంత 

ఉత్తములగు నీ కపులందు నొకడనగుదు. §2 

వినయ మొలుక నీ రీతి విీఖీషణుండు 
పలికి నంతనె విని రామభ|దు డలరి 
సదయ హృదయాన నాతని కుదుట బరచి 

కుశల మడిగెను; మదిలోని కూర్మి దెలియ. £9 

రాము నాదరమును గాంచి రాక్షసుంథ్లు 

పరవశమ్మరది యరుచగు భక్తి మీర 
మరల నొక మారు _ విస్మిత మతుడు నగుచు 
పాద పద్మాలు స్పృశియించి పిణతు ఓడెను, లిల్లి 



యుడ్ధ కాండ . లేల? 

రాముడు. విఫిషణంని ప శ్నించంట 
అన్నదమ్ములు మీరలశై క మత్య_ జ 
మున మెలంగిడీ వోరని మొదఅ వింటి . 
నెందులకు వై రముదీ గల్గె "నీవ నతేని'' 

కచును (పళ్ళ్మింపగా, విభీషణుడు _ పలికె, 95 
Far 7 సప pare nt జ! ia ఈల wr dg 

పిభువ ! యేమని దెల్పుదు?. |వబలుడై.న న 

అన్న రావణు మౌఢ్యముః నెన్నులేము? = 

హితము గరపిన్ల విషమయ్య నతని. యందు. 

రుచి నిడునె వథ్య 3 మెపుడై. న రోగి కీలను. 8 

నీతి విడనాడి సతతము నిప్పు దాహ 

కూర మతియెన రావణు డేర్తి చేత 

చావ కుండెడి- వరములు _ జలజభవున్లి 

దయను పొందె_ చరించు నిర్భయత నడేరి. 97 

పరమ పావనమగు (బహ్మ వంశ మందు 

(వభవ మందియే న్చుడై పి జ్యరిల్లి స్ 

సుందరాంగి యై నట్టి య్ సుదతి మైన 
హ్మ్ (ha Ran 

కంట బడీవేచో 'చేరచగా 'కౌంక్ల" హయ్ 9 

తెలివి .గల మూర్జు డాతడు తెగువ హెచ్చు 

జ్ఞాన మురడియు లేని యజ్ఞాని _ "యతడు 

నీక డెలిసిన యొక అవినీతిపరుడు. 

మనసు, నెరుగన్నికడు దుష్ట మానే నుండు 88 
అమర కంటకుడై న దశాస్యు బలము 

_బహ్మ వరముల ద్యీగుణమై" దేవు చుంట 

లోక కంటకుడే మూడు లోకములను " య 

సతము పీడించు. క్టూర మిశాచ వమధిప? 190 
స్యా 
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సాగరుడ ౪ తి మరువ నాసాధ్య మొక్కొ? 18 

రామ కార్యాను గతమయి రహీ వహించు 
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మునుగ దేదియు నత డిడ్డ _ ముని వరాన, 11 

సాగరుని మాట విని రామచంద్ర మూర్తి 

నలుని రావించి యాదర మొలుక బలికె 
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అనుచు రాముడు బలుక నా వనచరుండు 

ఇన కులేశ్వర ! శిరసా వహింతు..నీదు 
నానతిని _ లంక దాక నే నడ్డు కట్ట 

నిర్మితము సేతు ననఘః నా నేర్చు కొలది, ' 198 

అనుచు నలుడన _ సుగీవు నాజ్ఞ మేర 

శీఘ మవ్వనచరులే గి_ చెట్లు గూల్చి 

పెద్ద గిరులను బలముచే వెల్లి గించి 

తెచ్చి. నలునకు వేడ్క నందిచ్చి నారు... 134 

నలుడు సాగరమున కడు సులువు మీర 

కూర్చి పిర్చు చు నుండె నా కొండ రాళ్లు 

తరులు _ లతలును _ ఘనమైన గిరుల నెల్ల 

వంతెనను గట్టు వేళ నవ్వనధి యందు. 15 
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నలుడు జలముల జేర్చిన శిలలు లతలు, 

తరువితతి దేలుటయు జూచి దాశరథులు; 

నా విఖీషణ సు(గీవు లమిత మైన 

విన్నయంబందసాగిరా విధము జూచి. 

కాలయావనలేకుండ కపివరాళి 

యతి ముదమ్మున త్యరగతి నవనిజముల 

శిలల _ పెద్దవా కొండల _ సులభముగను 

నలున కందీయ సాగిరి బలము కొలది, 

శిలలు తరులును గిరులు నాజలధి యందు 

పడెడు తరి రేగు కల్లోల మీడలు గొలువ 

జలధి వసియించు సకలమౌ జల చరాళి 

[పాణ భీకిని నటు నిటు బార దొడగె. 

హనుమయును _ అంగదుడు నీలు డాది వీరు 
లొక్కరొకరు మూడు గిరుల నొక మారె 

కడగి దెచ్చుట _ వారధి గట్టు పనియు 

మూడు దినముల లోననె ముగిసి పోయె. 

ధైర్య సాహసులును కార్య దక్షు లైన 
కపుల దీక్షతో నత్యల్ప కాల మందె 

కట్ట బడియెను లవణాళ్ధి_ కపులతోడ 

రామచందు డబ్టిని దొటి అంక జేర. 

వారధిని జూచి పదునాల్లు వసుధ లలరి 

ముడము గాంచెను - రక్షః ప9భుండు - కూర 
కర్ముడు_కుమతి _ సత్ప9జా కంటకుండు 

రావణు పతనమునకు నారంభ మంచు. 

1.6 

157 

క్షే? గ్ర 

159 

140 
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పూర్ణ' మతి రాము డంత సము(దు జీరి 

“యేను నీమేలు మరువంగ లేనటంచు 

సంతసము దెల్ప * వినయాన. సాగరుండు 

రామునింగ్లాంచి భక్తియు (కద్ధ మీర. [42 

ధర్మమా యిచ్దీ మాటలు - ధరజీ వినుత? 

రామః మీ తాత ఆ భగీరథ నృపుండు 

దీర్హ తవమాచరించి యు క్తీర్లు డగుచు 

దివీని (పవహించు గంగను. భువికి దేచ్చె. 143 

అంత మున్ను జీవనము లేకలసి యున్న 

నన్ను కళుణించె మీ తాత సన్నుతుండు . 

శివుని దయగాంచి - గంగను భువికి జేర్న 
సగర నుతుల కుత్తర గతుల్ పాధ్యమయ్యె. 144 

స్వామిః మీపూర్వ పురుషుల శ్రమను గాదె 
సాగరుడ నైతి; జగతినే సార్థకముగ 

అదియు మరచుట నా సాధ్య మగునెః ఘనుడః 

అరయ వే దేసినది నలుసంత గాదె? ! 145 

జలములే లేక తడబడు జగతి కింత 

జీవ ధార లిడిన ధన్య జీవు లిలను 
భాను కులజు లు గారె? నాభాగ్యగరిమ 

చెలగె నొక్కి౦త నీదగు ఫేవకేయ. 146 

అనుచు వినుతించు సాగరు నాదరించి 

యనువ _ లేచిన _ శ్రీరాము నరసి _ వనథి 

పతి యొసంగెను మహిత చివ్యాస్త్ర తతులు 
మణుల నలదెడు దివ్య భూషణము లెన్నా, 147 
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రాఘవా? నీవు జగతి కారాధ్య మైన 

దెవమప యయ్యు _ నా దుష్ట దనుజు తోడ 
భూషణాదులు' లేకుండ పోరు సలుప 

దగదటంచు నిచిష్టతిని సోతం| డి! 'గోనుము. : Mr: 

యుద్ధమున 'కేగు వేళల యోద్ద లెపుకు స్యా. 
రమ ముత" భాషితోంగ వీరోజితులయి 

స్టేఫ్! దివ్య ధను రస్ట్రముల ఖూనీ దీప ననికి 

గదల; జయమది తనయంత యదియె వచ్చు... 148 

CDI me . 

స. ళ్ 

అనుచు వాకృ:చ్చి స్తారు దమ్మహాత్ము je 
సెలవు గైకొని తనదగు' సెలవు చేరె." 

5 రాము డంతట కప్పులతో: లరాకజేర . mn 

సం భమము జూప యత్నాలు సాగుశుండె. £10 

రావంఎడు స సేన్యముగా - లంకొయా న 
wer 

"వైటునరించుటి. 

“భూరి బలుడగు పవనజు భుజముల వయి 

నధి వసించుచు పయనించి _రన్నదమ్ము en 

లంద మింపొంద శపిసేన ముందు నడువ. ....... 
అసుర సంహార సన్నద్ధు ల లగుచ్చు వాట్ల en wm 

Hy టవ! 

అందరకు ముందు'కౌతుక మత్రిశయింప' : 

అరుగుచున్నాడు మన రావణానుజుండు _ _ 

అదుగొః కనుగొను”: మని రాము 'డర్య్ళోజునీతొ. 
పలికె మోమున దరహా స'మొలుకు చురేశ: ఎస. 12 

జీ ja 
Or Wr శక | 
Re ళ్ i" 

ధర్మ దూరుడు. వా జనుల: బాధల" నలంచు.' 

నుక్కు మిగిలిన దశకంఠు నుక్కడ౦ప 

మహిత గతి నేగుక్షషిస్తిన మథ్యమందు..[. .... 
నలరె రాముండు తర్పుణ్గార్ల్యు..డోనగ నపుడు. 188 
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తవ గతి"సిర్హు గర్హల దెసలు బెడర 
మోోగు రణభేరి జగతి కామోద మొవగ్గ' 

ఓదశ వైరి థైరఫ్యమ్యెల్ల' చెదరి. పోవ ' : 
కదలి జనుచురిడె లెఫేకకు కు కపిచిలేమ్మే. స ౯ 

ప్రేమతో భంితో "రోమ మ నామ మెలమి': : 
మది జపించుచు _ థె థె ర్యమ్ము హాదిన్ ప్ పాంగ్. 

పర్వ తాకారముల నొప్పి భద గతుల | . 

కపులు నకచుచు మండిరి కదనమునకువ” ౨ కేస్ఫ్ 

ww 

ఎల్ 

ఉరు గాని నప్పు. డక్కపి: యూధ "మరయ or 

నల వినిడ్మిత సేతువు కలన నడచి 

రుగతర ఘోోరవారాస్కి నుత్తరించ్చి.. 2. 

జేరి రవ్వలి తీఠ్రవం “కం ముదము: reer: 

" రామభ|ద విభీషణ లక్ష్య బార్య ర 

" సుతులు వనచర సె సైన్య సంహతుల గూడి 

రావణుని గుండె పగుల్లంగ అంక జేరి, 

వనధి తటమున్హ ,దారుక్సై వథలినారు. we
 a 1st 
2 

అర్క జుని యజ్ఞ ' నపస్ట డయా ్యగచరోశ. వ. 

'యతి మనోహర "మెన' పర్వ తముకరదు అలక ౮8 
వివిధ ఫల పుష్ప భరితమై వెలయ్యు చోట్ల... 

గమన (శమ వాయ విడసం కోపకమున్న 150 
వ జ 

రాముడు లంకాపు, రమును” 'జూచుట 
Ma ul 

సంజ శంజాయ లప్పు డాశలకు [దాకి 

దారుణార్సుణ, కా రళ్ళుల ధడిపె గగన -- 

తలము - వా; ము మ్రైనల్టి ర్ల ్తంపుకుచుల . re 

వహ్ని వర్షము వర్షించు నంగి దో. eC: 
ore 

Teh Te (| 4] ॥ 
(| MED ఎ వెళ్ళ 41 గ | 

i Aa ర లో శ 
బీ 



అమల మణి రత్న రుచిర సౌథముల తోడ 

మించు తళుకుల నలరారు మేఘ మటుల 
కనుల వండువు సేయుచు గానుపించు 
లంక విభవమ్ము గాంచె శ్రీరాము డపుడు 160 

కంటె లక్ష్మణ 1 వర రౌప్య కనక. మయము 

లైన మందిరములు గల్లి _ యలరు. లంక. 

మేరు _ కై లాసముల బోలి మరయుచుండె; 

గు పడ దీని నిర్మించె విశ్వకర్మ. ie 

విమల ఫల పుష్ప పల్లవ వితతి యగుచు 

సకల వతవక్షి గణముల సముదయముల 

క్రీితిని నలరారు _ నందన చెత రధము 

నౌ (పకాళించు - నీ పట్టణ మ్ము మిగుల, 162 

అ(దిపె నుండి తా జూచె నర్శకులుడు 

గోపురములు _ (ప్రాసాద కుడ్యతతులు 
కనుల మిరు మిట్లు గొల్పెడు కట్టడ ములు 
అంక శోభలు సౌభాగ్య లక్షణములు, lbs 

ఆకసము నంటు కోటలు -నతుల రత్న 

సౌధములు _ దివ్య, కాంతుల సాటిలేని 

శతు దుర్శేద్య మగు దుర్గ చయము తోడ 

లంక గను పించె నలకాపురమును మించి. 164 

లంక గని _ వినయము చెంది రామ నృపుడు 
అకట! కడు సుందరమ్మయి నలరు నిద్ది 
పాడు వారెడు కాలమ్ము (పబలి వచ్చె 
నంచు _ ఖేదించు విధము'తా నాత్మ నెం చె. 106. 
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రావుండం _సైెన్సమును విథభజించుట 

అనల సంపొతు లంత వత్యంత ధిషణ 

వేగు నొనరించి దెలిపిన విషయ మెంచి 

రామభదుడు ననుకూల రచన మొండు 

నెంచి _ తన సైన్యమును విభజించె నపుడు _ 166 

అతని కీతడె సముడగు _ నతని కితడె 

నెక్కుడగు వాడటంచు _ తా నొక్కి వల్కి 

పవన సుతు _ నీలు _ నంగద విముఖ బలుల 
ననికి సంసిద్దులంజే సె నివకులుండు. 167 

వరలు శాస్త్ర [వకారమ్ము - వర గుణుండు 

గారుడ వ్యూహ మొనరింవగా తలంచి 

ఉచిత మగు స్థానముల కపులుండు నటుల 

సూచనము వేసె రాముండు సూక్ష్మ బుద్ధి 168 

తమ్ముడును దాను నల దళకంఠు డుండు 

గవను దాకెద మంచెల్ల కపిబలమ్ము 

విభజనము చేసి యుక్తమౌ విధులు దెలుపు 

శంతలో భాను డపస్తాది యందు చేరె, 169 

తళుకు మను తారకా హార తతులు దాల్చి 

జిలుగు నును పట్టు వెన్నెల వలువ గట్టి 
మందమధుర స్మితాస్యయౌ మహిళభంగి 

శతి విలాసిని వలె నొప్ప రాతి) కాంత 10 

యుద్ధ శాప్తాను సారము యోద్ద లెవరు 
కోరి నిశి క|తువుల దాక కూడ దనెడి 

నీమ మెరిగిన శ్రీ రఘురామ మూర్తి 
వేచి యుండ నానతి నిడె వేగు వరకు 17 



రఘురామ రామాయణము 

రావణుని వ్యూహ రచన 
భ|దమై దుర్గమ మగు _సమ్ముద తరణ. 

మమర నానరించి కపులతో నట్టి దరిని 

రమ్య వనముల విణిసెను రాము ఉంచు 

వినిన రావణు" శోతీ భీత గొనియె నపుడు. - క్షి 

కడలి గమియిం'చి 'యమిత ని[గహము గల్లి. | 

కోట్ల కోలదీగ కపులను గూోడి-వచ్చొ. 

లంక పాీకార మవతల రాముడుండె. 
నని యెరి౭గిన రోవణు కినుక హెచెె,  * ' 17౫ 

వేసులను బంపి _ రిపు సంఘ వివరములను 

సేకరించిన యద్దను జేం్యఢ్ర విభుడు. 
తరుచరుల గూల్చు సులభ పద్ధతుల కొరకు 

కొలువు"దిరి యమాత్యుల బిలువ బం పె. 174 

J 

అందరును. కాల్యు క రూటాన నతివిన| ము. 

స్ట?ెని నుండగ రావణు డలి గఖీర 

స్టికివహించుచు. వేగులు చెప్పి నట్టి 

విషయమెరిగించి క ర్తవ్య విధము నడి గె. 175 

తరుచరు' లొనర్చు సింహ నాదమ్ము. - అప్పుడు 

కడలి (పళయాన, గర్జించు గర లటుల 

పరమ నీకర మౌచు నభంబు 'నంటి 
భయ విచలితుని జేసె రావణుని మిగుల. థ్ 

విలయ గతి రేగు శబ్బమ్ము వృద్ద మంతి 
మాల్యగ”వంతుడు _ వినుచు రావణుని జేరి 
అనుభవజ్ఞుండు నగుట _ తా మనసు లోవి 
భావమిటు దెల్పె నసుర సామాగట్టు తోడ. 177 
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అఖిల విద్యల. శిక్షితుడి న రాజు 

నీతి వితునాడి ధర్మంపు నియతి దప్పి. 
పాడు పనులకు .బోకున్న |పబలు డగును 

పగరగెల్చును; నై శ్వర్య పటిమ పెరుగు. 178 

సంధి విగహముల తగు సమయ మెరిగి. 

చేయ వలెనని విజ్ఞులు చెప్ప వింటీ 

శతు) బలమెంచి . వ వారల శక్తు లెరిగి 

విగ్గహము మాని సంధికి వెడల _వభము న. 

ధాత యిడీనట్టి వరముల దై త్య పినాథ!, 

నరులు _ భల్లూక వరులు 'వానరులు లేరు. 

గాన యోజించి రాముని కాంత నతని 

కిడుట శేేయ | మటంచు నాయెడద నెంతు, 80 

అనుచు వృద్దుడు పలుక నయ్య సర నాధు. 

డాదరము వీడి ప్ర్మీవమౌ నా|గహమున 
“చాలు ! నీ వింక. పలికిన చావు మూడు” 
నంచు. ముర్ణయుడైై హెచ్చ రించె నపుడు. 181 

తక్కు గల మంతు9 లెల్లరా దై త్యపకిక్షి : 

నెదురు మాటాడ నోడి యింకేమి యనక. 

చేయునది లేక . రాముని చేత తాము 

జచ్చు టయె (_శేష్ట మను కొని. స్వస్ద పడిరి. . 162 

దనుజ విభుడంత నిజ సైన్యమును దలంచి_ 

పొంగి - దక్షిణ పశ్విమ పూర్వ దిశల 
'నిం్యద జిత్తు వ (పహస్తాది సాంది' బలుల 

రక్షణము సేతు నియ మించె నాక్షణాన.  - 109 



ర్ం రఘురామ తామాయణం 

తాను శుక సారణుల గూడి _ తమి వహించి 

వేచి యుండగ స.చె నుదిచి దిశను 

మధ్యమ స్కందము న విరూపాక్తు డుండి 

పోరు నని వ్యూహ రచనమ్మ పూర్తి జేసె, 134 

రావుంండు రావణుని జూచుట 

వేగి నంతనె కపులు వివేక మతులు 

తనువు లుప్పొాంగ నాయకు ననుసరించి 

ముట్టడించిరి లంకను చుట్టు ముట్టి 185 

సురలు దివినుండి ముదమున జూచుచుండ. 

వైరి జలముల జూడ రావణుడు - దివ్య 

రత్న మణిమయ భూషణ రాజి నలరి 

గోవురాగ9మ్ము నన్నిల్చి కుసిత మతిని 

కనీయె విలయాళ్ధి వలె నున్న కపి బలాల. 16 

నీల ఘనవర్ణ భాసుర నీల గిరిని 
బోలి _ మణిమయ వర భూషణాళి తోడ 

శోభితాకారుడై. యొప్పు సుర విరోధి 

నచట గని - యెంచె నెద_రాముడవ్పుడ ట్లు, 187 

అహహ! ఏమి యీ |బహ్మ దీప్యాననమ్ము! 

గలుగ వశళశమౌనె నెవ్వారి కైన భువిని? 

కౌర్య భావుండు గాకున్న కలరె సములు? 

చాలడే మూడు భువనాల నేల నితడు! 188 

అని వితర్కించి రావణు నభినుతించి 

ఇట్టి నీచత్వ మీతని కెవ్వి ధాన 
కలిగె ననీ మది రాముండు తలచి_తరచి 

చాల విసయముమ జెందు వేళయందు. 180 



'యుడ్డకాఠిడ సజ 

సంగివుడు రావణంని పరాభవించుట 

సొధమున రావణుని గాంచి సారసాప్త _ _. 

నందనుడు _ తాల్మి విడనాడి _ నయము గేరుప 

నతుల వేగాన కుపిస్టేంచి. _ యచటువీడ్తి 

దనుజవతి యున్న దివ్య సొధమున కెగసై. 190 

అచట కొలువున్న 'రాధటు నపుడు గాంభి 

కోప జరబేశుడై = గెంతి _ కూల దన్న్నె 
రావణుని :గురిడె భగుల వీ వముగ కంత 
ధరణి పై బడె నొథండు త-త్తరమున్క 191 

తోకతో గట్టి = నిను వూరు తోయధులను 

ముంచి బీడజీన ణువ్వాలి భూరి బలునీ 
నొక్కు ఖబ్రోళ్రాన గోలత్కిన యుక్ళ్యు మనిషి 

రాము జోతేని హితుడ నేనంచు పలికె. 192 

కొంచె మేయిదీ _ తప్పొప్ప కొంచు నీవు 
రాము పాదాలపై బడి - రమణి నిచ్చి 
శరణు వేడుము - లేకున్న చత్తు వీవ 
టంచు గర్జింబె సుగ్రీవ డాగ్రహమువే 193 

అర్క జని యాగడముగని అసుర విభుడు 

శేపబల కోపాన వలశేగి పై కొనంగ 

మచగజరబులు దలవ'డు మాడి వారు 

కసిమసం౦గి పోరిరి కొంత కాల _ మంత 194 

అలసి నిజ'సొధమున "క్రీగె నసురకులుడు 

భానుకులు జేరుకొనె నంత భాను సుతుడు. 

కమల 'మిళుడు గగనాన గడచి గడచి 

గుం నవరాబ్దీ _ సందెయు కొమరు మిగిలె. 195 



వ్! రఘురామ తామాయణము 

రాముడు సుగి“వుని వుందలించుట 

మగిడి క్షీమాన వచ్చిన యగచరాధి 

పతిని కనులార 'గని రామభ దు డలరి 

పీ9తి ద దొలుకొడగా కౌగిలించి _ యంత ', 

మంద మధురాననుండయి - మండలించె ' 196 

ఫ్ర్ర కపి ముఖ్య! వచ్చితివి సరె! వేశు =” 
విధమె యైన;. జానకి యేల? విశ్వమేల?.. 
లక్ష్మణుండేల? అతుల సాామాజ్య మేల? 

పౌరుష మ్మే ల? నా కింక (్రబతుకదేల? లం I 

ఆఅప్పుడవు వె పాణమితుండ 'వడియు గాక 
నాకు మన సైన'వాడవ్న _ నన్ను .వాయ 

బితుకుదు? నేను? అది వృధా భా9ంతి గాక 

(పాణ మితుడ। నిను బాసి | బళతుగ గళినె ? 198. 

అని. విచ దారము వెలిబుచ్చ _ నర్కనుతుడు 

నవ్వు ముగమున; నార్యః నీనాతి బట్టి 

విఖ వీగుచు _దానొక పీరుడ నని * 
యెగుర _ నేగితి దశకంఠు పొగరడంప, లకి 

తప్పు గలిగిన దండింపు తండి?! నన్ను 

ననుచు _ |, మొక్ష్కుుచు నిలచిన... అర్మ్శ. సుతుని 

సంతసమొ్మొష్ప గని రామచంద్ర) మూర్తి 

హితము దొలుకాడ మరల పరిష్వజించె. £00 

అంగద రాయ బారము 
అంగదుని నంధికిం.బంపి _యమరమవై ర 

మనసు 'నెరుగుట యవసఠ మనుచు _ రామ 
చం|దుడెంచి _ చెప్ప వలయు సంధి వచన. 

ముల వచించి పంపెను ధర్మ మూర్తి యషడు, చ డా పాణి 
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విధమె యైన;. జానకి యేల? విశ్వమేల?.. 
లక్ష్మణుండేల? అతుల సాామాజ్య మేల? 

పౌరుష మ్మే ల? నా కింక (్రబతుకదేల? లం I 

ఆఅప్పుడవు వె పాణమితుండ 'వడియు గాక 
నాకు మన సైన'వాడవ్న _ నన్ను .వాయ 

బితుకుదు? నేను? అది వృధా భా9ంతి గాక 

(పాణ మితుడ। నిను బాసి | బళతుగ గళినె ? 198. 

అని. విచ దారము వెలిబుచ్చ _ నర్కనుతుడు 

నవ్వు ముగమున; నార్యః నీనాతి బట్టి 

విఖ వీగుచు _దానొక పీరుడ నని * 
యెగుర _ నేగితి దశకంఠు పొగరడంప, లకి 

తప్పు గలిగిన దండింపు తండి?! నన్ను 

ననుచు _ |, మొక్ష్కుుచు నిలచిన... అర్మ్శ. సుతుని 

సంతసమొ్మొష్ప గని రామచంద్ర) మూర్తి 

హితము దొలుకాడ మరల పరిష్వజించె. £00 

అంగద రాయ బారము 
అంగదుని నంధికిం.బంపి _యమరమవై ర 

మనసు 'చెరుగుట 'యవసత మనుచు _ రామ 
చం|దుడెంచి _ చెప్ప వలయు సంధి వచన. 

ముల వచించి పంపెను ధర్మ మూర్తి యప్పడు. El 



జ 
రఘుతామ శామాయణం 

పొగరు విశువక ఖలుడవై పోరు సల్స 

దిక్కు తేకురిడ జత్తువు దీనుడవయి 

శోళ్ళ తమె ఖ్ రాజ్య భో శాలు జగతియందు 

రావశా 1 వీిఖీషటజేలు లంక ననెను, 208 

తనయ _ హిత _ మంతి) _ భట సమేతముగ నిన్ను 
యుడ్జమున నాదు బాణాగ్ని యుజ్యలించి 

దగ్ధ మొనరింథు - నపుడు'నిన్ దలచి యెవడ్రు 
బొగిలి ) విడువరు కన్నీటి బోట్టు గూఢ, £09 

విశదముగ నంగదుండిట్లు విన్న వింప 

చలగు రౌదా9న మోములు జేవురింవ 

రావణురడును కుపితుడై రా(తి 'చరుల 

కపుడు సైగల వేసె నక్కపిని జంప. 210 

అంగదుని జంవ నొక నలు రసురు అపుడు 
ముందునకు రోగ తోకతో మోది _ బాది 

బాహువుల! భౌరి' బంధించి పైకి నెగసి 

ప్రాబములు వాయ పుడమిపై బోరవై బె 211 

బుద్ధి _ కర్మాను సారిణి పుడమి యందు 

చెడేడు కాలము జీవికి చేరువై న 
“మంచి విషమగు _ నిజము! అమర విరోధి 
అనుచు నినకులు జేశె నయ్యంగధుండు, 212 

వానర సెన్భములంక ను ముట్ట డించుట 
అంగదునీ రాయజార మయ. ఒసురు నెడల 

విఫల మగుటను గని రఘువీరు డెదను 

తప్ప దిక యుద్ధమని' యెంచి _ తాదలం౦ చె 

సరధియ తా లీఖీంక నిషృల మటం౦చు, 219 



యుద్దకాండ. 257 
విహిత శస్తాస్ర్ర పాణులై. మహిత దీక్ష 
సాగర తరంగముల భంగి న్వజనరక్ష 

జాశయమ్మున బరగు స్రైన్యాళి చెలగు 

అంక నట ముట్టడించెను రామవిభుడు. - ల 

నలుడు _ మైంద ద్వి విదులను గలసి _ కోట్ల 

కొలది వానర సైన్యమ్ము గూడి చనియె _ 

నల |వహనస్తుండు రక్షించు నడ్డి పూర్వ .. 

గవనిరోఢింప రామాజ్ఞ గనుచు నపుడెం 21 త్ో 

గజ -_ గవయ _ బుషభులును_నంగదుని వెన్మ 

తరలి జన _ నాత డమ్మ హోచరనిరోథ 
దక్షిణ ద్వారముందాత్ తస్క్షణమ్ము 

కోట్ల వానర రీరుల గూడి కౌంచుం' ‘Ele. 

వ్రముఖ బలిముఖ వరపై న్య వితతి యతని 
ననుసరింవగ వేడ్క నయ్యదను నందె. 
యిందిజిత్తున్న పశ్చిమ మ్మినకులేంద్రూ 

నానతిని మారుతాత్మజు డధిగమించె. ల? 

పరమ దుర్దయుడయిన రావణుని రక్ష 

ణమున _ “నిక్రేపషమౌ చక్షిణము .- ధాన . 

చేపితుండగు వానరాధిపుడు' దాక a 

ప్రిభువునానతి వనచర వరుల 'తోడ. ౫౫. 21 

పరమ భీకర పాషాణ పాణులైన' 
సమద భయదాభ గతిన (ది చరుల చేత 

మ ట్టడిం పంగ బడె లంక _ చుట్టు మళీ. 
అ 

కమలభవుకె న జొరనకక్యంబు గ ఎ రవి 
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మలయ హిమ వింధ్య కుధరముల్ మారు మోంగ 
వరుస నష్ట దిక్కుడ్యముల్ విక్క వాళ 

ప్రళయ నీరద రవముల, భంగి పొరలె 
భీషణోదపగ వనచర ఘోషణములు, 226 

అమిత కపి ఘోషణమహుల దశాఘ్యాల౦క 

. వన _ దివ్యగోపుర యా సౌధ, రమ్య 

Ra పా9కార వ మందిరో ద్యాన తతుల 

మిగుల కంపను చెలరేగె మిన్ను. ముట్టి 221 

వానర రాక్షసుల ద్వంద్వయ్యుద్ధవంం 

తరుచరుల 'మదమడ చెడి తలపు గల్లి గి 
బలము ల౦పెను రాక్షస (వభుడు ధనల. 
గిరి తరుల (గుమ్మి వారల గీటడంచి, / 
రసమ యోధులు కపి వీర్ల లవ్పుడపుడె. డిడి 

వాట దెగటారినంత రోవణుడు మరల 

తి9శిర. దేవాంత. కాది. .మదేభ బలుల, 
నంపగా వోరు రాము బాణాగ్ని శల 
కాలి నశియింవ _ నందతి కాయు.డొకడె. a 

తప్పు కొని' యేగి; రావణు దరినీ జేరి 
వానరుల కీవ సం [గ్రామ పటీమ ' 'దెయవ. 
పీ వ కోధుడ్దై థాకలు. దీరినట్టి 
ఘన బలుల బంవె,. 'కపులతో: 'కదనమునకు.. £24 

కుంభు నెదిరించె నీలుండు _ కోరి హనుమ 
జంబ్లుమాలిని వడి ధాకి సత్వ ముడిపి -. 
నవ్విర్తూపాక్షు వదలించె నంగదుండు 

సూర్య తనయుండు, (పఘసువి నుక్కడంచె, a! mn వ్ 



యుద్ధ కాండ -.. . ర 

లక్ష్మణుం డుగు9డై [కూర రాక్షస్తులను - 

గాయ పరచెను మంత్తిత : సాయకమ్యుల. 

వారలకు సాయమ్ముగ. నట వచ్చి వట్టి 

[కూర దంష్టుని సొమి రి గూన సె. 226 

వజ దంష్ట్ర మహోదరుల్ వనచరాళి 

ధాటికిని నోర్వ జాలక తక్క్షణమ్మూ 

అది? నిభులై న తక సారణాది' దనుజ 

వితతితో యుద్ధరంగమ్ము వీడి చనిరి.. లి? 

కనగ హతశేషుల్టై సయాదనుజ భటులు 
అగచరుల తీవ ముష్టి వాలాభిఘాత /. 

ములకు వెతజెంద్ి _ నిలువక _ మోసులెత్తీ 

పారి రటు నిటు వేరొండు దారి గనక... 228 

తీవ్ర గతి నంగదుండంత దివిజ విభుని 

పరమ శతు నరిభయంకరుడూవై నే" 1..." 
ఇం దజిత్తుని '. వడి దాకి _ యిలమ గ్లూల్వె 

నతని సారధి నరదమ్ము నశ్వములను; - 229 
తాః 

అంగ రక్షకులరజంపి నర్శనుతుఢు, 

ఖర నఖంబుల నాతని, "య పరచి 

జంప సంసిద్ధుడై యున్న సమయ మురసి. 

దనుజ సేనలు. ముల్లున దద్దరిల్లై ,;,..,. 240 a 

ఇంద" బిత్తు మాయా య్యాదము 

ఇం(దజి త్రంత నుగుడై- - యిలను వీడ 
గగన ముంజేరి యేరికి గాన రాక. 

నిశిత సాయక. శశముల' ని గుడజేపి' 
వానరుల నొవ్వ జేసె నవార్య గతిని. 291 
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అంతతో బోక నా రావణాత్మజుండు 
మంతితమ్మైన నాగాస్త్ర మపుడు దీసి 

వింట సంధించి. (కూరుడ్లై విడచి _ రామ 

లక్ష్మణుల _ మూర్శితుల జేసె_ రణమునందు. చిలి 

మహిని మగతగా బడియున్న మహివ సుతుల 
వివిధ నారాచములను నొప్పించి - యురి 

కంట బడకుండ తిరుగు రాక్షసుడు _ చేయు. 
_గర్జవమ్ములు భువి కలకలము రేపె, టై c3 «9 

కట్టు వడి-కాళ్లు సేతులు కదల కుండ 
రక్ట సికాంగులౌ రామలక్ష్మణులను 

విష శరమ్ములు వేనవేల్ విడిచి విడిచి 
వివపలంజేసె నిందోజిదీర వరుడు. కిక 

చలన మిసు మీంతయును, లేక యిలను బడిన 
రామ లక్ష్మణులంగాంచి రవి సుతుండు 

శోక వ్యాకులుడై కంట శోజితమ్ము 
చిమ్మ _ దీనత గనియున్న స్థితిని గనుచు. 98% 

పీతి మెయి దరిజేరి వీభీషణుండు. 
“అర్య! అర్క! మనబోంట్ల కభయ మిడుచు 

'' నాదరించెడి రామున: కరయ హాని 
కలుగు నే? కలుగంగ జగము సెడదె ? ~~ 2 

Nye 

అరయ నిది మాయ గాక నో యనఘః। వశమెః 
రామ లక్ష్మణులను జంప ఛాక్షసులకు. 

వలదు వై కబ్యమును పొంద _ వాన రేశ! -. 
అనుచు ధైర్యము గరపుచు ననియె మరల. 37 
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ఇపుడు తక్షణ కర్తవ్య మిది యొకండు 
వీరు తెలివొందు నందాక 'వేవిధముల 

అరసి రక్షింప' వలె మన మసురు వలన 

కీడు జరుగ'కుండగ డర చూడ వలయు, 268 

వీరవర!ః మృశతు.లై_ నట్టి వారి మెన 

కనగలమె యిట్టీ, యపురూవ కాంతివన్న 

సత్యముగ. వీరు జీవింతు _ శంక లేదు; 

ఊరడిలు "మంచు నూరార్చె వీరవరుడు, £39 

చింతలో ముట్టి 'మనకపి సేవ లిపుడు 

చెదరి పోకుండ థై ర్యము చెప్పు మనుచు 

అను నయించుచు వంపించె _ నర్మ సుతుని 

వర విఖీషణు - డంత-రావణ సుతుండు. 240 

విజయ. గర్వాన తండిని వేగ జేరి 

ధరణి దెళ్నిరి'దశరథ తనయు అంచు 

విశద పరచిన రాక్షస విభుడు మిగుల - 

సంతసము జెంది తనయుని శ క్తి బొగడె. 241 

రాక్షసాంగనలను బిల్చి రావణుండు 

జానకిని దెచ్చి రణభూమి' జచ్చి పడ్డ 

రామునిం జూపి యిక నన్ను రహి “పరింప 

జేయుడని దెల్బె - రాక్షస స్త్రీల గుంపు. 242 

మూర్ళముగ పుష్ప కమ్ము న భూమి సుతను 

దోడి “కాని వచ్చి _ [పాఠాలు విడి నట్లు 

పృధ్వి బడియున్న శ్రీరామ భూమి విభుని 

జూప_నపుడామె తీ[వమౌ శోక మందె, 243 
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రణము నొనరించి రణభూమి వా9లి వడిన 

గుట్టలౌ వానరాళిని _ చుట్టు మూగి 

రాము - లక్ష్మణు - కయి విచారనమున గుములు 

హనుమ దాదులనటగనె నవని తనయ, 244 

ధతణి సాగిలి పడియున్న దశరరేజ 
తనయులను జూచి జానకి దద్ద రిల్లె; 

తెలివి దప్పెను _ చైతన్య దీ_ప్రి తొలగి 

జెపి రిల జేసి యిటు బలె త్రిజట యపుడు. 241 

కను మదే హర్ష కోపాలు కలిగి కాంచి 

కలిత మై యన్న కప్పుల ముఖమ్ము అబల! 

సీవిభుడు పాంణముల్ గల్లి నిక్కువముగ 
నున్న వాడమ్మ _ సీతమ్మ! కన్ను విప్పు. ప్ ట్టి 

రామ చం|దుడు మరణింప రమణి ! వీర 
లివ్విధమ్మైన తేజాన నెగడ గలర ? 
వీరి ముఖములు వరికింప వీస మంత 
దుఃఖ మెనియు గన్చింపద్ శుభాంగి. £47 

పడతి! యిద పుష్పకము_ గత భర్హ్శృలైన, 

వారి నిడి మోయగా బోదవార్య గడిని 

నిన్ను మోయుచు నున్నదే సన్ను తాంగ్ 

సందియము లేదు - నీ భర్త చావలేదు. 248 

అనుచు బోధించి శిజటయ య్య్మవని సుతను 

గొని యశోకమ్మునకును దా జనీన పిదప 
కొంత వడికి శ్రీరాముడు కోలు కొంచు 
మూర్భ దేరెను _ కపులెల్ల మోద మంద. £4) 



యుద్ధకాండ ం 36 

మూర్చ దేరియు బద్ధుడై - మోము ది9ప్పి 
[పక్కనే మూర్చలో నున్న (భాత గాఠిచి 

పరమ దుఃఇిత స్వాంతుడై బాధ నొంద. 
వాయు దేవుండు మనుజుడై వచ్చె నటికు. £50 

ప9బల బలు లయి._విష శస్త్ర బద్దులెన 

అన్నదమ్ముల గని వాయు వపుడు పలి౩; 

మీర లవతార పురుషులు; మిమ్ము మీరు 

మది తెరింగిన గలుగును మంచి మీకు, న్! 

తరణికుల శేఅరా! వినతా సుతుండు 

తాషర్డ్టు నొకపరి నీ మదిదలచినంత .,. 

నకడు చనుదెంచు _దొలగు నిఅహి విషమ్ము;. 

పీబల నాగాస్ర్ర మహిమమ్ము బాసి పోవు. 22 

అనగ విని శరిద్దగా రాము డపుడు దలచె' 

భక్తు _ పన్నగ వై రిని-భావమందు. 

తలచి నంతనె [ప్రళయ వాతమ్ము రేగ 

వచ్చె ఖగరాజు రాముని వద్ద కంత, ద్ఫ్లి 

భయముతో బార వీకర ఫణులు-శ స్త్ర 

రూపములు విడి _ బంధాలు రూపు మాసె 

గాయములు వారి దేహాల మాయ మయ్య; 

వారి గని మోదవుందిరి వాన రాళి, a) ee ఖ్ 

దాశరధు లంత తమ నిజ తనువు లలర 

భూమి నిలచిన గనుగొని పొంగి పొరలి 
హర్ష పులకిత గా|తుల్దె ఆగచరాళి 

సింహనాదులు చేసిరి _ షీతి వణ౦క. 25 



964 రఘురామ రామాయణం 

రావణుడు ధూవా*కౌదుల బంపుట 
సంకటము దీరి 'భువన భయంకరముగ 
తరుచరులు సల్పు సింహ నాదాలు వినుచు 

తీవ) సంచలి"తాత్వుడై దేవవై రి 
పం పె ధూమా9క్షుని కపుల పసనడంవ, 258 

వాయుజుడు 'పాని' వధియించె _ వజ దంష్ట్ర? 
నం పె రావణు: డప్పు డయ; ఫ్రంగదుండు 

వాని దెగటొర్చి కూల్చ_రావణుడుద (గు 
డయి యకంపను బంపగా _ హనుమ జంపె, £7 

కినుక బూని పొహస్తుని దనుజ విభుడు 
పనుప _ నాతడు చెలరేగి భయదు డగుచు 
వానరుల బట్టి చంపగ _ వాలి సుతుడు 
పరమ కుపితాత్ముడై వాని పైకి గవిసె £50 

ఆ _వవాస్తుడు లాఘవ మతిశయి6ప 

అంగదుని 'మూర్భితుంజేసి యపుడె జంప 
సిద్ధ పడువేళ 'నీలుండు కుిద్దు డగుచు 
అంత మొందించె తుటిని ప9హస్తు నపుడు. మ్ 

అల (పహస్తాది బలులెల్ల రంత 'మొంద 

రావణుడు తానె స్వయముగా రణ మొనర్చ 
కదన భూమిని జేరె _ లక్ష్మణుడు వాని 

దాక రాముని నాజ్ఞ నౌదలను దాల్నె, £6) 

అంతలో 'నర్కుజుడు నీలు డంగదాది 
ప9ముఖ వీరులు రావణు పటు రయాన 
వెదిఠి పోరాశ; 'వారల' నదర గొట్టి 
నిప్పు లుమిసెడి బాణాల సగడ జేసె. £€1 
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వారలను మూర్శితుల జేసి _ వరలు చుండ 

రావణుని నిల్వ రించుచు _ లక్ష్మణుండు 

వలికె3 నీచుడః వండె నీపాపమిపుడు 

కండకావరమున (కొవ్వి కన్ను గనవు, 262 

అనికి చనుదెంచి యీ వనాటాళి తోడ 

పోరు సలుపుట _గన_నొక్క పోటు దనమె? 

శూరుడవె యైన నాతోడ పోర రమ్ము 
రావణా ! రాము తఎంబ్మాడ! లక్ష్మణుం౦ండః 269 

అనుచు శౌర్యాగ్ని కురిపింప_దనుజ విభుడు 
వీళయ మేఘమ్ము గర్జించు. పగీది- ధనువు 

నారి మోయించి - కాలాగ్ని నా చెలంగి 

పండ్లు “పటవటి కొరుకుచు పలికె నిటుల, £84 

అక్ష్మణుండవ నీవ! ఆ రాము కెపుడు 

అడుగులకు వడ్లు లొతెడి అల్బగుణివిః 

రావణుని దృష్టి బడిన శాతవుడెవండు 

1బతుకుటది కల్ల £ నీవింక _బతుకబోవు. 265 

అనుచు తెగ బీరముల్ పల్కు చనుజ ఫఃని 

గాంచి పౌమిత - “మాటలు కాడు ఖలుడ 1 

మాయ లిక చెల్లబోవు లక్ష్మణుని కడను 

ఉమ్ము గల్గిన రమ్ము నీదర్చ మణతు, 266 

అనుచు లక్ష్మణు డన విని నమర వైరి 

చాప నినదమ్ము దారుణ శబ్ద మెసగ 

సవ్ర దుర్వార శరముల సత్వరమ్ము 

దూసి యేపెను పొమి|గి దూలు నటుల. £67 
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మెరుపు లిడు దీ ప్త శరముల త్వరగ దూసి 

వాస వాభుండు సొమితి) పతిభ దెలియ 

దనుజ పతి కీవితర బాణ తతుల దూల్చి 

సింహ గర్జన మొవరించె _సేనలదర,. E68 

శకి మంతములౌ పలు శస్త్రములము 

రాక్షసుడు వేయ - సౌమితి) _ రయము మర 

వాని దునుమాడి రావణు వక్షమగుల 

గొట్టె _ పలుదాణముల _ బహు కుపితుడగదుచు. 269 

రావణుండంత తీవి నారాచ మొండు 

“శ్ర క్రీ? యను దాని కడుభుజ శీ నేయ 

అక్ష్యణుడు దాని ఖండింప లక్ష్య మిడుచు 

బహుళ బాణము లేయ నిష్పలము లయ. £7 

బాణతతి జీల్చుకొంచు నాబాణమేగి 

లక్ష్మణుని మూర్శితుంజేసె _ రావణుండు 

నతని లంకకు గొంపోవ _ నకి రయమున 

చెంత జేరగ_గని హనుమంతు డంత. 2 oi me 

ఉరగ పతి భంగి రోజుచు నుగుిడగుచు 
కర్ణ - నయన _ మాఖడ్యారకములు పగిలి 

శో9ణితము ధారగా గార _ శూర హనుమ 

వజ9సమ ముష్టి నపుడు రాపణుని బొడిచె. £72 

కనుల చీకట్లు (గమ్మ నద్దనుజ మిభుడు 

ధరణి మూర్శితు డయి |వాలె త త్తరమున 

అతని గని_హర్షముఖులై రి - అమర వరులు 

“జయ జయ” ధ్యానముల తలు చరులు చెలగె. 13 
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అమిత సత్వుడు _ ధీశాలి _ అనిల సుతుడు 

లక్ష్యణుని రక్షణమ్మెంచి లక్ష్య ముంచి 

రెండు చేతుల గుచ్చు చు లేవ నెత్తి 

లక్ష్మణుని రాము జేర్చె సురక్షితముగ, 274 

అనిల సుతు సౌహృదత్యమ్ము నమిత భక్తి 

కారణమున శ్రి శరము గాలి దూలి 

లక్ష్మణుని విడె_నతడంత రాము మొక్కి; 

పీతి కౌగిట జేర్చె నా కోతి భటుని. ల్ 

అంద రభినందనము చేసి రపుడు _- పవన 

సుతుని _ లక్ష్మణు గాచిన శూరుడంచు 

వానరాధిపుడును _ రామ వరుడు గూడ 

అనిలజుని | పీకి దొలుకాడ గనిరి యపుడు. 276 

రావు రావణుల వెందలటి యుంద్ధవుం 

దనుజపతి మూర్చ దేరి యుద్యగు డగుచు. 

ప౦ఏళయి భీకర రూపాన ప్రబలి _ ధనువు 
దాల్చి - నారిని సారించి _ దడలు వుట్ట 

నిశిత శరముల తా రాము నేయ దొడగిె. rad 

రథము నందుండి యుద్దము రహి నొనర్చు 
రావణుని గాంచి _ హనువు - తా రాము జేరి 

“దేవ! నా వృష భా”న తివిరి నిల్చి 

అని యొనర్చుము దనుజు తో” నంచు గోరె, 278 

సంతన మంది _ భక వశంకరుండు 

హనుమ మూపున కూర్మితో నధి వసింప 
కనక నగ నిభ కడు దీర గాతుడైన 

హనుమ మూపున - సూర్యుడై యలరి నతడు, 279 
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మిడిసి షడుచున్న రావణు మీది కురుక 

తామా రుచి ఖీకరమున నేత9మ్ము లలర 
తీవతర శింజినీ ధ్వని దిశలు నిండ 
సిద్ధమై యుండె రాముండు యుద్ధమునకు. £80 

మేఘ గంభీర నినదమ్ము మించు నట్టి 
పలుకులను రావణుని కీప్ భాషలాశడి 

లోకమున కపి9యము సల్చి - లోకమందు 

నీవు బితుకుట కల్లంచు నిజము పలికి. £81 

“నిలుము నిలుమంచు”_రాముడు నింగి యదుర 

విలయ కార్ముక రవ మభ వీధి నిండ 

దనుజు - చెయి - కాలు - రాకుండ ఘన శదముల 

విడచి అక్షుద?) ల కేశు వివశు జేసె, గలి 

రథము వడి గూల్చి యప్పుడె సారధిని జంఫి 

పది కిరిటమ్ములను నేల బడగ గొట్టి 

వలికె రావణుతో రామ భ|దు డంత 

నిన్ను జంపుట నిముసము నీచ దనుజ. గ్ ర్ట 

అయిన విడతును _ లంక శీవరిగి _ రా [తి 

సిద దేరుము _ రాక్షస క్షేమమునకు 
తర్క మొనరించి శాంలి యుతమ్ముస న 

యోజనలు సల్చిరారమ్ము యుద్ధమ: నకు ఆ tt4 

విడక ఫంగామమే గోరి _ పెట్టి వగుచు 

భ9మల దేలిన నిజముగా _బతుక గలపె? 

చచ్చు టకు సిద్ధమై రమ్ము! జగతి నిన్ను 

బరగి పాలాక్షుడై న గాపాడ లేడు. 285 
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తలిసె నీ లావు _ తెగువయు దెలిసి పోయె 

విక్రమము గూడ దెలిసె-నీ విరవటిమ 
తేట తెల్లముగా నేడు దెలియు కతన 
కోరి _ యవకాశ మిచ్చితి _ కుటిల దనుజః £6 

అని వచించెడు రాము నేమనగ లేక 

సత్వ మడగిన రాక్షస చ|కవర్తి 

తొంటి పౌరుషము వెలికి వపకుండ 

అంకకుంజనె సాధ్వస మంకు రింప 287 

రావణుని ఏచారము 
దనుజ విభు డట్లు రణభూమి _ దారుణమ్ము 
నైన యోటమి చవిజూచి _ యచటు వీడి 
ఘన మృగేంద్రము గను మద గజము మాడి 
గరుడునింజూచు సర్పము కరణి_బా రె, 288 

రాముజే నభఖిహతుడై న రావణుండు 
వళశయ తర రాము కార్ముక పటిమ దలచి 

శ్రీవ వ్యాకుల హృదయుడై తేజ ముడిగి 

అంకకుంబజేఠరి నిజ మందిరము సొచ్చె నిస్ట్క్ర 

కొంతవడి చింతలో మున్లి _ కుదురు కొంచు 

కాలువునస్ సింహపీఠాన గూల బడుచు 

నచటి రాక్షస ముఖ్యుల నపుడు గాంచి 

నిట్లు వచియించె నపజయ మెంచి వేగ £90 

సి 

శాపములు నేడు నన-టి శక్షు లుడి పె 
సలు 

ఏల దయమాలి దై వమీ ఖీల జేసె నే 4౫> Fah 
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అష్ట ది్క్పుతు అవ్వని యాజ్ఞ_త లల 

దాల్సి భృతు్యుల క్రై వడి గొలు చుందు . 

రట్టి రావణు డీనాటి యనిని నొక్క 

అల మానవు చే నోడె నకటిః చూడ Gra 

అబ్బ భవు డెంత జెప్పిన నపుడు వినక 

నరుల వానరులను. బీడి _ గరుడ సిద్ధ 

సాధ్య సుర యక్ష కింపురుషాది డొవిజు 

వరులచే చావు లేకుండు వఠమదీగిత్. . 99 

అవియె తవ్పయ్యే _ 'నేడు. నో ఆత్మ నలిగే; 
శాపములు. నన్ను వడిజుట్టి శకి మీరి 
అత్మ మధనమ్ము గల్లిం చె _ నఖిల గతుల; 

వినుడు వా శాషములు: షనిపింతు నిపుడు. "మ co ఖ్ 

నాడు _ నా కృత్యముల గడు నలిగి నలిగి 

రాము వంశీయు డా యనరణ్యు నృపతి 

అలిగి “నా వంశజువి చేత కలత గనుచు 
జత్తు వొకనా” డటంచు వేన్ శప్పు జేసె. 299 

నేడు రాముని రూపాన నిలిచి యతడె 

అని పలాయితు 'గోవించె నని దలంతుు 

గాక రావణు గెడిరించి కదన భూమి 

నిలువ నేరికి శక్యమౌ దలచి చూడ, ms as ae 

నిర్ణనారణ్య మున తప వియతి నున్న 
“వేదవతి” యను తవ్విని విడువ కుండ 

ప౦బల కామాతురుండ నై బాధ పెడితి; 
ఉఊ(గయై యామె అపుడు మదగ్ర మతివి, £97 
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నన్ను. నిరసించి “నా కారణమున మూఢ! 

తన్వజ యనుజాప్ప యుతముగా ధరణి గూలు 

దంచు శపియింవె _ నామె యే అవని తనయ 

సు జనించెడి _ పృథ్నిపై శదియె నిజము £98 

మునుల హింసింప _ వారలు ముదము బాస్. 

కఠిన తర శాప వచనాల గడగి డిట్టీ 

రట్టి శాపమ్ములన్ని నే నే డనిని గల సె! 

అనృత మగునే మహర్షి పల్క్మారయ భువిని? £99 

నాడు కైలాస గిరి చలనాన - గనలి. 

పార్వతీ దేవి శపియించె ప్రబలి నన్ను 

“నాతి కారణమ్మునను నేనాదీకై న 

బలిమి జత్తు వటంచు” తత్రాప్రీ యేమొః 300 

పరిహసించికి నొకనాడు పిబలుడైన 

(పముఖ నందీశు _ నాతడు భంగ పడుచు 

వినిచె _ మదూవ శక్తులు వీర్యయుతులు 

వైన కపులచే జచ్చెద 4 వనుచు నాడు, a0l 

కడగి కామార్తతను నే యకామ యైన 

ప్రీని బలిమిని చెరచితి నేని నాదు 

శిరము తెగి కూలగ నలకూబరుడు నాడు 

శాపమిడె నాకు - రంభకు శాంతి గూర్చు. 302 

ఇవ్విధమ్మున శాపమ్ము లిమిడి _ నన్ను 

కొటు మిటాడ జేయగా చుట్లు ముటె; 
టు యు [ర అ 

బలయుతులు మీరలే అంక భదత నిక 

నరయ వలె నంచు బలికెను సుఠ విరోధి, 903 
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తన పరాజయమును . మం [తి - ఘను (పహస్తు 

మరణ మును గూర్చి చింతించి మతము మార్చి 

ఫీత్రి విడనాడి _ యనిక్నివై భీమబలుని 
కుంభకర్ణుని నిద మెలొల్ప ఖం పెం 304 

కంంభక రుని నిద” ఎంలొె గ్రాల్పుట, 

అబ భవ తీవ9తర శాప మావహింప 

ఆరు నెలలు నీద9ను వ మున్గి యాతడుండు; 
కడకు మేలని ఆ రోజు “గడచి. నంత 

మరల నిది9ించు నజు శాప మహిమ వలన. ఫ05 

రావణుని యాజ్ఞ - బలవంతు లైన డన.జ 

భటులు నాతని మేలొల్ప _ ప౦బల మైన 

మృష్ష్ట కాంచన దండముల మేళవించి 
ఎన్ని భేరుల నచట మోయిఎచి నారొ? 36 

ఎంత జేసిన నత డిసు మంతయేని 

చలన మందక నిదింప _ చటుల భీమ 

బలులు సలసలా కాగు తెల అహరులను 

[శో(త రంధా?ల నింపి మేలొలువ బూని. 907 

శిలలు పెక్కులు గొనివచ్చి _ శిరము వగుల 

కొట్టు చుండిరి కొందరు _ కుంభ కర్లు 

చటుల వక్షమ్ము వగులగ చావ గాట్ట్ 

కుదిపి లేపిరి; కాని మేల్కౌన డతండు. 208 

కఠిన ముద్గరాదుల గొని గదిసి మోది 
రంవముల గోసి _ ఘన కుఠారముల నరికి 
మీసములు పట్టి పెరుకుచు మీది కురికి 
విక9ముము చూపి భటులెల్ల విసిగి నారుం 309 
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ఇటుల కాదని రాక్షసు లేగి వేగ 

మదగజమ్ముల గొని వచ్చి _ మత్తు నిదుర 

మునిగి యుస్న యా కుంభకర్ణుని శరీర 

మదర (తొక్కించి రాతని నిదుర సెదర 910 

_పబల తరఘోరమౌ కర్మ బలిమి వారు 

భలుప _ నొక్కింత వడికి _ నా సత్వుడచరి 

మేరు పర్వతాశారంపు మేను కదిపి 

మేలు కొనెను -క్షుదా ర్తిచే వాలి పడుచు, dll 

అపుడు వారిడు భక్ష్య మాంసాదు లన్ని 

తృప్తి చేరగ గుడిచి సంతృప్త డగుచు 
మద్యమును శోణితము (గోలి మత్తు డగుచు 

ఆవులించుచు నడచె తా నన్న కడకు. 312 

కుంభ క రుని 

కుధరముల మించి గన్నించు కుంభ కర్చు 

రూవమును గాంచి ఖీతులై. రోజు కపుల్ 

భుయము బాప విభీషణు పగర గూర్చి 

అడిగె రాముండు _ సంత నయ్యసుర వరుడు. ల13 

కుంభకర్ణుడు _ వీడతి |కూరు _ డసుర 

[భాత _ విశవస్సుతుడు _ (వభావ యుతుడు 
ధరణి నీతిని బోలిన దైత్య ఘనుడు 
లేడు వేదొక్కరుడు _ రామ 1 వీడు చూడ. 314 

న ఇ ఆలే చ చ చా అష్ట దిక్సాల కాద్యమరాళి బెల్ల 

మటు పట్టించి నటి మ వాద్భుతుఐడు 
రు ళీ 

క, ళ్ x | 1 = అలీ “గ న పట్లే వపుడె కుదా.ర్తు డై _ పుడమి సర్వ 

శనూతముల మింగు నొక పెను భూతమివడు ల సాలా ల et 
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ధరణి గల భూతజా లమ్ము దద్ద రొల్లి 

శకు1 కడజేరి ఘోషించి శరణు వేడ 

కుపితుడై శకు9డంతట కుంభ కర్డు 

నసమ వ్యజాయుధమ్మున నదిమి కొట్టె, d16 

కుంభకర్ణుడు తీవ) సంకృద్దుడగుచు 
సింహనాదము చేసి విశేష శక్తి 

ఇందు? నై రావతపు దంత మిద్దె షెడికీ 

వాసవుని యురమ్మున నాటె వడిగ దాని. ali 

కుంభకర్ణు పీహారాన [కుంగి _ దేవ 

విభుడు కొండొక వేడికి వివేక మూవి 

నలత జెందుచు _ దేవతతులను గూడి 

ఆబ్బ్దభవు జేరి _ పొగిలి _ యిట్లనియె భీతి 318 

జగములను రావణుని (ఖాత శ క్తి కొలది ' 
(మింగుచుండె; నీరితి తా |మింగె నేని 
జగము జనశూన్యమై పోవు _ పత్వరముగ 
కరుణ గని జీవకోటుల గావు మనఘు |! 219 

ఆని వచింపగ దయహూాని అజుడు వచ్చి 

[కూ డై జీవరాసుల గుడుచు చున్న 

కుంభ 1ర్టుని గని కడు కుపితు డగుచు 

శవము వలె ని|ద పడియుండ శాప మిచ్చె. 20 

రావణుండంత నధిక వి|భాఇతు డగుచు 

అజుని చరి జేరి _ “యిడి న్యాయ మగునె నీకు? 

కనికరమ్ముంచితమ్ముని గావు మంచు 
వేడు కొనినంత దయగవి విధియు నపుడు. acl 
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అరయ షణ్యాసములు నిద9యందు మునిగి 

మేలుకొని యొక్క దినముండు; మేను మరచి 

మరల నిది9.చు _ పత్పదీ మహిత శాప 
మసుర కులశేఖరా-యంచు నాత డరిగె, ఈక ma Me 

కాల నిర్ణయ మొనరించి కంజభవుడు 

కదలినంతసనె _ ఆ కుంభ కర్ణు డెలమి 

నిదుర మున్గుచు _ నొకనాడు నిదుర వీడి 

తిరుగు _ _పాణుల కడుపార దినుచు తినుచు. లప 

ఇప్పుకిట నోడి దనుజేందు) డితని నిదుర 

భంగ మొనరించె మన పెకి బంప _ రామః 

బెదరు వానర సేనల భీకి నణచి 
ధెర్య మొదవించి వీనిని దాక వలయు, . వ్రిస్ల్సీ 

అని విఫీషణు డెరిగింప నవని విభుడు 
నిఖిలవానర సేనాని నీలు ల్సి 

కుంభ కర్గుని నెదిరి:ప కోతిభటుల 

యందు ధైర్యము పురిగొల్పు మనుచు గోరె, ల్ బి 

రావణుడు కుంథక రుని యుద్గమంనకు 

బంపుట 

అవులించుచు చనుదెంచు అనుజు గాంచి 

 రావణుండనె తమ్ముడా! రణమొనర్ప 

'రాము డరుదెంచి విడిసెను అంకయందు 

సాగర తటాన మనలను చంవ గోరి. 3.6 
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ముష్కరులు శూరు లౌ దై త్య ముఖ్యు లెల్ల 
రరయ విరివిగ నిహతులై రాజిలోన 
నొక్క వానరు డై నను నుక్కడంగి 

చావ డడియేటి చోద్యమో సంగరాన. 927 

తమ్ముడా ! యేమి చెప్పుదు? దాశరధిని 

నిన్న ననిలోన దాకితి _ నేర్చు మీర 

నతడు విడచిన దివ్యాస్త్ర తతుల ధాటి 
కాగ లేక వచ్చితి పారి _ అజి వీడి 328 

అతి పరాాకమమును జూపి అతడు నన్ను 

వివశునింజేసి _ దూషించి _ విడిచి పచి 
ఇంటి కేగు మటంచనె _ ఎంత మాట ! 

పారి వచ్చితి వేరొండు దారి గనక, 29 

జ్య 

శ 

ఇపుడు నీవేగి ఆ రాము గెట్టు లైన 
గడగి యోడించి _ కడ తేరి _ కపుల కంచి 

అర్మజుని లక్ష్మణుని జంపి _ హనుమగూ ల్సి 

వారి శిరములు దెమ్మానవాలు నాకు, రల) 

ఇటుల నెన్నడు నినుగోరి యెరుగ నేను 
కోరితిని నిన్ను నేడిట్లు కుంభకర్ణ 
బాహుబల రోష యుతుడవై ప్రబలి _ దనుజ 
వంశ మందున పృథుకీర్తి వడయు మీవు. 381 

అని మిషుల తోడి యుద్ధాల నద్భుతముగ 
మేలి రణ మొనరించిన మేటి వీవు 
అనుజ? నీ సరి మేటి బలాఢ్యు డొకడు 

గలడె? తిభువనముల నేడు కలయ గనిన. గిలి 



యు ద్ధకాండ 

అనుజు బురి గొల్పుచును దీన తనము గొన్న 

అన్న వరిదేవనము గని _ అసుర కులుడు 
కిన్నుడై _ దోషయుతుడై న అన్న గాంచి 
యొండు పలుకక జనె వేగ యుద్ధమునకు, 

అన్న మాటను కాదన్న నగున దము 

యెరిగి యుండుట నతడు మరేమి యనక 

రామ బాణాగ్ని మడియ స్వర్షసుఖ మైన 

కలుగునని యెంచి కాబోలు కదలతె ననికి, 

కుంభక రుని యుద్దము 

స్వర్ణ భూషణ యుతుడయి సత్వ మొన్న 
పాద విన్యాసమున పృధ్వి వగులు వార 

దనుజ వనితలు పూల్ణ ల్ల తత్తరమున 

కాల జీమూత మట్టుల కదలే నతడు, 

దిక్కు, అదరగ రణభేరి తీవ) గతుల 
మో9గు చుండగ _ నంబుధుల్ పొంగి పొరల 

కపుల పొలిట లయకాల కాలుడనగ 

గదిసె రణభూమి నక్కుంభకర్ణు ఢపుడు, 

అంత నతికాయుడును రోష మతిశయింప 
తోడుగా కుంభకర్ణుని గూడి వెడతె 

దశరథాత్మజు తోడ యుద్దమ్ము సేయ 
తనదు భీకర శస్తాన్త9 తతులు దాల్చి. 

వశయ భీకర రూపాన వచ్చుచున్న 
కుంభకర్ణుని _ వానర గుంపు జూచి 

[పాణ భయమున పరుగిడ ; భయముబాపి 

అవికి పుదికొల్ప నంగదుండనియె నిటులు 

డక 

999 

శాల 
లల 

3 = mE 

జ్ర 



రఘురామ రామాయణం 

పౌరుషము వీడి కపులార 1! పారనేల? 

[పొకృతుల భంగి _ వీడు దుర్చులుడు-ని జను! 

బలయుతులు మీరు థైర ము పాదు కొల్చి 
ఓని వధియింప గుమి గూడి వేగ రండు. 399 

అనుచు థై ర్యమున్ మేల్కాల్ప నగచరాళి; 

సత్వరము తీవ సత్వులై _ శకి గదుర 

హస్తి సదృశ పాషాణమ్ము లపుడు దాల్చి 

దవ్వులందుండి _ దనుజుపె రుప్వినారు. 940 

తరుచరులు నుగ) పాషాణ తతుల విసరి 

అక్కజము దిక్కులన్నిండ నారు చుండ 

[ప్రళయకాల వర్షమ్మున కలత గనని 

కుల నగము భంగి నతడొప్పె కలత లేక, ల్ని 

గాఢమగు రీతి నా కుంభరర్జు వైన 
హరులు వేయు ఘన తరు _ శిలాచలములు 
కొండపై బడు నల మట్టి కుండ అటుల 

వేన వేల్ ముక్కలగుచుండె వివిధ గతుల. 942 

అంగద _హనుమ _ జాంబవదాదు లెల్ల 

రసుర కులు ధాటి కెంతయు నాగలేక 
భరణి బడి మూర్భ మనిరి _ తరుచఠాళి 
వరమ భీతిని యని వీడి పరుగు లిడిరి 343 

అర్మజుడు నిల్వఠించుచు నసురు దాక 

నతని మూర్శితు జేసి _ అయ్య నురవరుడు 

చంక నిడుకొని అంకకు జనుచు నారల్న 

ఘోర గతి _ నవ్వ నాటుల గుండె లదుర, 3 ర్నీ 
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రాముడు కుంభకర్ణుని హతమార్చుట+ 
ఠాము డప్పుడు కోపించి _ రయము మించి 

దివ్యమగు బొణమున వాని [దిపష్పి నంత 

నర్శజుని విడి ఆ రావణాను జుండు 

తిరిగి చనుదెంచె _ రాముని దీటడంప, శివ 

మార్గమున నడ్డు తగిలిన మహిజ చశుల 

చర్చ్చమున రూపు మాపి _ అత్తని _ కుంభ 

కళ్ణు _డడరి విజృంభించి _ కపి జలాల 

మీద బడి నారును వారి మింగు చుంతె 346 

దివమగు నకాముల వాని దిటడంప 

అక్ష్యణుడు యత్న మొనతింప _ లక్ష్య మిజక 

లాఘవహమ్మున శీ రఘురావు మింగ 

గడగి చనుదెంచె నకుుుంభకర్డు = డంత్క da 

కడలి దచ్చెడు కులగిరి కరణి నతడు 
భీకరాకారు డగుచు నిర్భీతి దనరి 
నోరు డెరచి రాముని మింగ డిరమతినీ 

తత్తరము జూపి చనుడెంచు దనుజుగాంచి, వ్యతి 

లక్ష్మణుడు బల్మె నీకికి రాము గాంచి 

“అన్న! యీతడు సామాన్యు డంచు దోప 

దనము సాహసమున వీని నణప కున్న 
కీడు మూడును; రఘువంశ కీర్తి మాయు, 349 

లక్ష్మణుని మాటలను విని రామ విభుడు 

. తివిరి దివ్యాసుగమ్మును దీసి _ యప్పడె 

! అతని కుడిచేయి గూల్చిన _నదియు నేల 

బడుచు వేలాది వానర వరుల గూల్చెం ల్ 



హత రఘురామ రామాయణం 

కుంభ కర్ణుడు కుడి చెయి గూలిననెడి 

చింతయిసుమంతయును రేక - పంత మూని 

తీ|వగకి నార్బుచును _ రాము దీటడంచి 

వడిగ (మింగగ గమకించి వచ్చు వేళ, 3ఫ1 

సిద్ధ శర మొండు దూసి _పసిద్ధమతిని 

యెడమ చేతిని పడిగూల్వె ఈ 2 నేకులుండు 

దాని తాకిడిచే నల్లి ధరణి ఒడిరి 

వానరులు వేల కొలది నవార్య గతిని 92 

ఛిన్న బాహుడునై వాడభిన్న మతిని 

నోరు విడనాడి_గాయాల నోరు కొంచు 

అవని పతి మీది కురుకును _ నా్యగహమున 
వచ్చు చుండెను ఘనగిరి వలె చెలంగి. 99 

కోడితము దేహమున నిండి . చూపరులకు 

అరుణ కిరణాల దడిసిన - అది భంగి 
రెక్కలూడి వికృతుడునై గాననయ్యు 

కదనభూమిని నట నిటు గదలుచుండి, 954 

ఆలసింపక శ్రీరాము డా్యగహించి 

దారుజైందాస్త్రమున పృధ్వి డడ్డరిల్ల 

శీ ఘముగ కుంభకర్ణు.. శిర వు [(ధుంచె 

దేవ దుందుభి ధ్యానముల్ దెసల మోయ, లలల 

ధరణి _ కులపర్వతమ్ములు డద్దరిల్ల 

కుంభకర్ణుండు రణభూమి గూాలెనపుడు 

దివిచరులు _ భూనివాసులు తృప్తి మీర 

జయ నినాదాలు సల్చిరి _ చతుర గతుల, aut 
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రావణుని విషాదము 
కుంభకర్ణుడు రణభూమి గూలతె ననెడీ 

వార్త శ్యాపింశి వేగ రావణుని జేర 
శోక వ్యాకులుడై తాను ఫొన్ము సిల్లి 

దిన తవనమంధె _ మది యంధు దిగుఖునొందె, 

అనుజ! వైరి వినాశక + హాః _ మదీయ 

యజిఖ మెన్నక రణ భూమి దూలినాపు 

పరగ డై వోవ హతుడ పై వపగరదాకి 

శి ౦టి చేగితి వకట ! నా జంట బాసి, 

నేడు రణభూమి దెగి కూలె గెనరు వీడి 

నాదు దక్షిణ భుజ - మింక నరుఅ నేను 

గెలుతు నేరితి * నఠవానరుల తఅంచఛి 

సూడలు నొందక నుందు?జయనంబు గొందుం 

చండ తేజుడః నీపిట్లు చచ్చి వడినః 

రాజ వధమేల ? నాకు సౌామాఖ్య మేల 
సిరులు విభవమ్ము అవియేల ? సీత్రయ్యేల 2 
జీవితమే ల? ఫోదరాః నీవు లేక, 

అ ప్రహస్తుడు సీవు ఘోశాజి లోన 

తూలి నంత నె నాళ కి భూరి పోయె 

సభను నాఢన్న మన విభీషణుని కలు 
అనుభవమునకు వచ్చి సత్యంబు లయ. 

నియమ మెరిగియు._విధి లేక నీదు నిదుర 

భంగ మెనరించినాడ _ బల్ పాపి నేను? 

వశ మె నీయట్టి తమ్ముడు వసుద్ధ గలుగ 

ననుచు చేభరగి విలపించె. దనుజ విభుడు, 

లకీ? 

58 

లల 

«0 

లల 

d62 

అ! 
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త్రి" థీఠ దేవాంతకాదుల యుంద్ధము 

కుంభకర్ణుని వధ విని కుద్ధు లైన 
[తిశిరుడును మహోదరుడును కేజితులయి 

అరి భయంకర దేవాంత కాది దనుజ 

వీరులను గూడి రణభూమి జేరుకొనిరి. “96 

వారు చెలరేగి కూరులై_ వానరులను 

యుద్ధమున దూల 'నేయగ యోద్ద లైన. 

అంగదుడు జాంబవంతుడు _హనువమువాది 

వీర శార్దూలు అడరి చంపిరి రయాన, 64 

తనదు పినతండి మరణింవ కినుక బూని 

కనుల నివ్వ్చులు రల నతికాయు డంత 

దీప్త శౌర్యాన రాముచె దివ్యమైన 

అస్త్ర తతి పయోగించె భయంకరముగ, a3 =p] qt 

రామునిందాకుటకు మున్నె లక్ష్మణు౦డు 

వాని భంజించి _ యలికాయు బలము దొలగ 

వారుణాస్త్రమ్ము నేసిన _ వాడు చచ్చి 

నేల గూలెను ధరణీ కల్లోల మణగెం 69 

ఇంద జిత్తు వురల యుద్ధమునకు వచ్చుట 

కడకు హత శేషులై న రాక్షసులు వచ్చి 

తింశిర దేవాంతకాదులు (దెళ్తుటయును 

నసుర పకికి నెరింగింప -నతడు దుఃఖ 

మున మునింగిన_ నింద9జిజ్ఞనకు చూచి లిక? 
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తం[డి నోదార్చి _ విపులమౌ ధనువు దాల్చి 

అతని అనుమతి గెకొని_ హిశ్రముపలికి 

వానరుల గూల్చ + పొంగెడి వనధి భంగి 

[వబలమగు సేనతో వచ్చె బవరమునకు, 968 

వివిధ శసాస్రముల దాల్చి వీరుడైన 

మేఘనాధుండు కపి సేన మీదికురుకి 

గుండ కొట్టుచు |పబల దోర్చంత లీల 

భండనము సేయ _ కపిసేన బారదొడగెం 36% 

ఇనకులాంబోధి చందులు కినుకబూను 

నంతలో నిందంజిత్తు బగహ్మా ప్ర మెసె 

రామ లక్ష్మణ వానర పీత తి మీత్ర; 

ధరణి వణకాడ కుల గిరుల్ దద్దరిల్ల 370 

మహిత వీరులు రామలక్ష్మణులు గూడ 

బద్య లె నారు ్మబహ్మాస్త్ర పాటవమున 

తక్కు “గలవారు _ మిగిలిన తరుచరులును' 

నుక్కడంగగ _ ధరణిపై నొరిగి నారు. లగ 

కనుగొనుచు వారి - నమరేం[దకంటకుండు. 

దనుజులకు శ|తుభ యమింక దలగిపోయె 

నంచు = నార్చుచు - సంతస వుతిశయింప 

తండి కెరిగించె _ నతడు సంతసము నొంద, పిస 

pp 

భూమిపై నట్లు పడియున్న భువన నుతుల 
నరసి _ “నావంశ తిలకు లిట్టయి” రటంచు 

కలవరమ్మున శెజ్బవై కలత నొంది ™ 
చూడగా లేక వడిగుంకె నూర్యుడపుడు.  కి7ి 
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కనులు పొడుచు కొనును గూడ కానరాని 

కటిక చీకట్లు భువి నష్ట గప్పి వేసె 

కపి న్ భటుల జూఢథ ఖంఢడల్లె కదన భూమి 

_ కథఖక (బహ్మాస్త్ర పాటవమున. 34 

బహ్మవరమున హనుమయు _ (బహ్మ మంత) 
సతత జపమువ నల విఖీషఖుడు _ నింక 
జాంబవంతుడు వధముం[త సాధనమున 

నలత నంధక జగమును = దెలిసి యుండి? 375 

గాఢ తమమ్ముక చేదాల్సు కాగథాల్ల 
వెలుగులో జారిబవంతుని వెదకి వెదకి 

అల విభీషణ భావ్లునుంతు లఠసి నార్లు 
పడిన వారలలో జాంబనవంతు నప్పుడు చలి - 1 రా 

గాంచి సంతన మంది -వారంఛితజరిః గ 

భల్లు కేశ్వర! మనవారు ప్రతిభ లుడిగి 
థరణి పై బడి యున్నారు తమిని = వార 
లే యుపొయాన మేలొొందు రిపుడు చెపువు 377 

బుక్ష కులుడంత కనువిచ్చి రోజుకొంచు 

కటిక చీకటి _ కన్నులు గానరావు; 

గాడ్వువట్టి యొందుండెనో గంటి మేని 

ముష్పుడోరును - జయఖీరి (మోగ నగును, 179 

పవనసుతు డంత 'మొశీక్కుచు భి ఓ యు కి 

బతికి యున్నా శనీ దయ వలన యనగ 
సంతసము జెంది యాజాంబనంతు డీఠక 

భయము లేదనె. మనవారు (బతుకు నగను. i179 
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హనుమగనీ _. వునీ హిమగిరి నధిగమించి 

నేరుగా నిషధా[దిని మేరు నగము 

శ్వేతశ్లై లమ్ము గడచి విశేష్మశమను 

క్షీర ఘృత సాగరముల లంఘించి -పిదపం. 380 

[దోణగిరి జేరి సూర్యుడు దోపకుండ 
నందు గల యళట్టీ దివ్యాషధాల దెచ్చి 

సకల సైన్యాల శ్రీరామచందూ) తోడ 
శే బతుక జేయుము _ ఘనకీర్తి వడయుమనెను. 381 

పవన సుతుడేగి _ పెకలించి _ పట్టీ తెచ్చె 
1దోణగిరి _ నౌషధముల గానలేక 

మహిత వానరసై న్యమ్ము మధ్య _ గిరిని 

పుడమి డించెను _ గుండెలు పులకరింప. 382 

అవ్విభీషణ జాంబవదాదు లకును 
వందనము జేయ _ హనుమ నమంద గతిని 

గౌగిలించుచు మనసార గౌరవించి 

అతని గొని యాడినారు _ సాపాసము మెచ్చి. 398 

శుషధీ గంధ సంస్పర్శ నోలలాడి 

కపులు నిది9ంచి లేచిన కరణి లేవ 

మూర్భ్ళ మునిగిన దశరథ ముద్దు సుతులు 

గూడ తద్దంధమున దోగి కోలు కొనిరి. ర 

అంత వరకును రణభూమి (యందు పడిన 

వానరులు నోషధీ క కి బ్రతుకు గనిరి; 
మృత దనుజ దేహములు వార్టిగతము అగుట 

రాక్షసులు _ ఓషధి శక్తి (బతుక రి, eB 



బతికి లేచిన. వానర వృతకి గనుచు ॥ 

జనకజా నాధు డత్యంత శాంతి నంది 

గిరి యధాస్థానమున నుంచి తిరిగిరాగ 

హనుమనుంగోరె -  నతడవృుడల్ల చెసె. " లిరికి 

కుంథ- నికుం భాదుల యుద్దము 

రాము కోరిక _ నక్కపిరాజ (శేష్టు 

డపుడె రణభేరి మోయి.ప నానతిడిన 

కపి సమూహను _ జగమెల్ల కంప ముంద 

యుద్దఖేరిని మోగించి రుద్భుతముగ, 387 

భేరి మోగిన నిర్మదజిద్శీరు డెడద ,. 
క్షణము నివ్వెరబోయె _ రావణుడు నపుడు 

గనలి కుంభనికుంభాది _ కఠినులైన 

రాక్షసుల బంపె కపులతో రణ మొనర్చ. 288 

అతి భయంకరు లౌ రాక్షసాళి _ . కపుల 

నదర గొట్టుచు చేసె సె మహావహమ్ము 

ఆంగదాదులు నుగులై - యపుడె వారి 

పై విసిరినారు తరువులు బండరాళ్లు... 39 

కూలు దనుజుల జూచి నికుంభు డంత 

కుషితుడై అర్మజాుని ద్ట్టి కూల నేయి 

యత్న. మొనరింప ననిలజు డడ్డు పకుచు.. 

నవని వణక మహారవమ్మపు డొనర్చె. 990 

తోకతో పీక బిగియించి నాకసాన 

గిరిగిరం ధ్రిప్పి వృధ్వి పై తిరుగ గొట్టి 
ఆ నికుంభుని పరిమార్చి అక్కుజముగ 

సింహనాద మొన ర్చె నా సింహబలుడు. 91 
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కుపితుజ' 'నేర్మహండంత కు భు 'గూల్నె; 

ఆ ప్రజంఘని పరిమార్చె నంగదుండు; 

వారు కేదేనాన గూలిన వార్త వినిన | ss 

రావణుని కీీవతరదుఃఖ మావహించె. = 982 

అతుల చింతా. పరుండౌచు నసుర విభుడు 
సుంత యోచించి _ ఖరసుతు చెంత జేర్చి 
చంపెనీ తండి" నానాడు సంగరాన .. ._. 
చూడ నీ రాముడే! వాని పీడ నగునె ? ఫ్రైరికి 

తండి) బుణమును దీశ్చెడి తనయు. అవని 
చిర తరమ్మైప సత్కీర్ని చె. ద గలరు ; ee 
తరుణమది వచ్చె చేడు నీ నీ తండి బుణఘు .. 

చర్చ _ రాముని తెగటార్చి తిరిగి రమ్ము వ లలి 

అనిన మకరాక్షు డమికమౌ నాగ్రిహాన్ల 
అతుల భుజబల దర్చమ్మ అతిశయింప 

కడు వడిగ"నేగె రామిల క్ష 1: గూల్న DB న 

చిత్తమున నిర్ణయము చేసి త త్తరమున, 3085 

కపులు వికలత, జెంద _ రాక్షసుడు. చెగి.. .. 

అన్ని దిక్కుల తానయి యావహమున - 

కప్పుల దునుమాడు చుండ రాఘవుడు గాంచి ' 

అతి రయమ్మున మకరాక్షు నడ్డ గించెం 

క్రీవ శరముల మకరాక్షు తీట దీర్చి. ; 

రథపు_ధనువును _ హరులు _ సారధిని గూల్ళ్చి 

చేసిన జలద గంభీర సింహనాద. 

మునకు మకరాక్షుడెంతయు గినిసి వలికెం ఫి 97 
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మున్ను మాతండి) గూల్చిన మూఢ మతివి 

కలిగె నీతోడి యుద్ధ మిక్కలన నాకు 
ధరణి నినుగూల్చి దీర్తు నా తండి బుణము 

రమ్ము _ రమ్మని గద|దిప్పి రాము నేసెం 398 

ఖానుకులు డగ్ని శరము చే బూని _ వింట 

దొడగి మకరాక్షు శిరమును దుంచె తృటిని 

అతడు .మరణించె నని విని అసుర పతియు 

నమిత చింతా పరాధీను డయ మరల, 99 

ఇంది జిత్స తండి" నోదార్చుట 

మేఘశాధుండు ధైర్యమ్ము మీర వచ్చి 
తండి దుఃఖమ్ము తొలగింప దగిన రీతి 

పలుకు లాడిన _ వినుచు రావణుడు కొంత 

స్థెర్యమును బొండె _ దుఃఖోప శమన మ ది 40U 

అసురపకె మేఘనాధుతో ననియె _ తనయ! 

కనగ మిగిలిన వారము మనమె గాన_గాన 

నెటుల జయమందగలమిక? నేది తో9వ? 

అని వచింపగ జనకున కనియె సుతుడు, 401 

చాలడౌ తండి)! యీ తరుచరుల నరుల 

చీల్చి ఇండాడ నియ్యిందిజితొ కండు! 

చాలు! నొరులేల? నాకని సాయమేల? 

రై ర్యముండుము _ జయుడనై దరలి వత్తు. 4101 On 

అనుచు గంభీర భాషల ననునయించి 
వందనము తం|డి కొనఠించి స్యంద నాన 

వెడలె చతురంగ బలములు పంట రాగ 

రామునిందాక సం గామ రంగమునకు, 48 
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అని యొనర్ల్చ' చకవ్యూహమును-పొనర్లి 
అరదమును. డిగ్గి. తన్మధ్య మందు. నిలచి 
హోమకుండము రగిలించి. = - ఊడుకుక్టుష్ట 
సర్ప రక్తము _వేల్చెను - జయము గోరి, 

అమిత సంతృ వ్వ హృదయుడై .యనల. దేవు 
డపుడు పొడస్నూపి. _ యొసగె _  దివ్యాస్త్ర శస్త్ర 

తతులు _ నరదము _ . కవచమ్ము. _ దనుజు డ౦త 

మహిమ నలరారె యుద్ధ సామగి తోడ. 

వాని ధరియించి =ద్విగుజితమైనః శ.కి 
రథ ము.=న్లధి రోహణము*బేసి రథము: తోడ 

నాకశమ్మున కెగసె, -'నయ్యాగచరాశి 
వివిధ గతి (భాంత చిత్తునె వివశ మంద. 

గగనమును డేరి"శాంబరీ గతి -చెలరాగి 
దనుజ :భటు.లారః చేడు .నేచర్వుమొవ్ప ' 
ననిని దశరథ"తనయుల 'నర్శనుతుని 
హనుమతో గూల్లు _ నిది సత్యమని వచించె, 

ఏరికిని గాన రాకుండ నింద9కిత్తు 
అట్న దెసలను తానె. యె - నతిశయించి 

అ*మ శరవృష్టి గురియింప' నగచ రాశి 

పారి రిటు నటు ఖీతులై పరుగులె త్తి, 

చలము వహియించఛి. దృష్టి గోచరుడు గాక 

గగన "మందున్న దనుజుండు కంప మొరద; 
వివిధ వరమం[త యుతములౌ విశిఖములను 

వేగ బరపిరి రఘుకుల వీరవరులు. 
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విిశుత శాంబరీ విద్యా _వవీణుడై న 

శకజితు నెడ వ్యర్థమై చనియె నవియు: 
అలయకయె వాడు 'గినీసి మహాంధ కార 

శరము నపుడేయ చీకట్లు చదల గమ. 410 

విల్లు చేగొని మారుత భల్ల మంది 

కటిక చీకట్లు తొలగి (పకాశ మొదవ 

వేగ సంధించి రాముడు విడచినంత 

ర్ డె చీకట్లు _పొడసూషె వెలుగులపుడు. all 

దనుజ వ౩సుతు డత్యంత తామనమున 

వాడి కోలల-_సెల్ల ప్లవంగ సిన 

తల్ల డిలునట్ల సేయ _ నత్తరిని హనుమ 

గవలి _ దాకె నాతని విభీషణుని తోడ. ' 412 

మీది కురుకుచు శౌర్యమ్ము మీరి పోర 
వాడియగు నాయుధము్ములవారలపుడు 

తమిని వేయగ _ హనుమయు _దానవాళి 

జదరి.పారగ - తోకతో చిదుగ గొట్టె. = "48 

అసమ సాహస మొపార నసురు డంత 

దాశరథులను బొడ గని తత్క్షణమ్ము 

ఘోరతర బాణ వర్షము కుడయజేసి, 

వివశుల౦జే సె వారోల విబుధు అదర. 414. 

పైకి కనరాక _ భీషణ భంగి - మాయ 
యుద్ధమును జేయు చున్నట్టీ ఇ౦(దజొత్తువి 

అసమ సాహసగరిమ మహాద్భుతమును 

గనుచు సొమ|కి రామున కనియె నిటుల (15 
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అన్న? మనమాలసించిన నఖిల కపి _ ఐ 
లమ్ము నశియించు _ దనుజని రభస మాన్న 
ఆనకిడు మన్న. ! యిపుడె బహ్మాషస్ట్ర మేసి 

ఇంద౦జిత్తుని _ సేనల _ నిలను_ గూల్లు, . 416 

అనిన విని రాము డనియె తాననుజుగాంచి 
ఒకనికె నెల్లదనుజుల. నుగ గతిని 
చంప న్యాయమె? అదిగాక సమరభూమి . _.., 

వీడి పరుగిడు చున్నారు వీరుచూడు? .... 4117 

పరుగు లిడు శ్యతువుల జంప పొడి గాదు£- 
ఇది విరుద్ధము రణనీతి కిపుడు నీవు -. 
[ప్రబల సిద్ధ ఫణాధరాస్త్రముల బరపి. /. 

మాయ ఖేదింప దనుజుని మాయలుడుగు.. 410 

కాననగు వాడు _ గనీ మన కపి భటాళి 

ఊ|గులై_ వాడు రణభూమి నొరుగు వరకు 

తరు శిలాయుధములతో నుదగం గతిని ' 
చితుక గొట్టుదు రికనేల చింత నీకు, కరి 

అని వచించుచు శ్రీరాము డాలసిలక _ 
పిబల తర మంత౦ యుత మైన బాణ మేసె. 
బహుళ సన్మం|త యుత బాణ పొటవమున 

మాయ దొలగుచు దనుజుండు మహిని గూలె. 49 

ఇంక నట నిల్వలేక నయ్యింది జిత్తు 

రణము వడి వీడి పరుగిడి లంకజొచ్చె 

సాహసోపేత (కౌర్య విస్ఫారిశమ్ము 
వైన రాముని రూపమ్ము నరయలేక. = (21 
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నిడుడ నిట్టూళ్చు' పుచ్చుచు.ని జగ హమ్ము 
చేరి _ యొక్కింతు వడికి: తాసేడ-దేరి 

కుంభకర్ణ ట్ర్రభాస్తులుళూలు: మాట 
_తలపునక్షురాగ _-నొతడు; తత్ క్షణ మ్నుం 4e2 

ఆగ 0న్షాఫై మ కుడ యి; ,శచు.ల.. బలము 

సంతరించుక. నోర్తుడై ఎనమర. భూమి 

జేరె వడ్రీవడి (నత నితో, పోర. చెరిచి 

అనిల తనయుండు:రామాజ్ఞ' నతని .చెదిరె. 429 

హనువు_యింద' జిళుల .యంధము 

భనములంబ్లోలి:గర్జిQచి గాడ్పు సుతుడు 

వికంమాటోపు మొప్ప గా.;వివిధ గతుల 

రాక్షునుల.థారకి..కొడించె; రావణియును 

హనుమ దాకుచు వేసె మహాస్త్రములను, 424 

రావణీ ఒవిడచ్చు [ష్రటల వారాచములను 

వమ్ము కేయ్లుచు. దనుజుల (గుమ్ముచుండి 

అనిల తనయ్వ్ముర్లడు, ఫలికె నద్దమజు గమచు 

నేత) యుగ్మ మ్ము లెజ్జవై నిప్పులుర ల 45 

కుటిల రాక్షస మాయలు, కూడ వింక 

చెల్లై మ్మున వ ఇక ముందు చెల్లబోవు 

హనుమ. ను. దెంచె “నీతోడ వని యొనర్చ 

సాహా సుత చేని రారమ్ము'_ సత్వ రమ్ము. 4£6 

జన్య మొనర్శించి నిను నేను జముని పురికి 

నతిధిగా బం పెదను నిజ మన- ననురుడు 

“ఎరుగవే నాఖి యీ చనుజేం ద సుతుని 
భండనమ్మశోకానన _. వవనజుండు. 427 



యుద్ధకాండ . 199 

ఏను కోరి జిక్కిలిని _ నీ పెరుగ ననుచు 

[వబల వృక్షన్ము నొకదాని ఒట్టి తెచ్చి 
దనుజ నందను పై వేసి డర్ప మరల 

సింహ నిస్వన మొనరించె_క్తితి వణ౦ కె. 48 

చశముఖునీ సూను డల్లి ప ప9ధానమైన 

శిత శరము:ల హనుమను చితుక గొటీి 
వ ఖు 

మూర్చ నాందించె దనుజులు మోద మద 

దాని గని విఫీషణుడు సత్వరమె పోయి. 4:9 

లక్ష్మణుని జేరి _ దనుజుచే _ రామభక్త 
వీర హనుమ - మూర్చికుడై న విధము దెలిపి 
శ(కజితు దాకి యెదిరించు శ క్తి పరుడ 

వీవె యని వల్మ - లక్ష్మణు డావహనున, 430 

అతని నెదరించు నంతలో నసుర సుతుడు 

పలికె పీనతండి గనుగొని _ పరమ నీచ 

పథమునకు జారితివి నీవు _ పౌరుషమ్ము 
వీడి _ మావమున్ వీడి సేవించి నరుని. 4 

పౌరుషము _ ఖ్యాతి _ మర్యాద - బహుళ నీతి; 

ధర్మమును _ రాజ ధర్యము తగ త్యజించి 

జాతి సహజ గుణముల రీతి మాలి 

పగర సేవించు చుంటివి _ పౌరుషమ్మె? తపన 

“అట్ట కడు నీచ గుణముల నిప్పితాన 

(బతుకు నీ యట్టి స్వల్పులు బతుక జగము 

మన మర్యాద “చెడిపోవు _ గాన _ సీవు 

(ఐఒతుకగా రాదు - యిపుడె నిన్ బట్టి కూల్తుః” కీఫ్ 
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అని వచించిన తసయున కసుర కులుడు 

“ఎరుగడే నాదు నె వై ర్మల్య? మెరిగి యుండి 

నీచ బుద్దిని వదరుట నీకె తగును; 
టక్కరులు మీరు _ జగతి కంటకులు గారె? 

జన్మతః రాక్షసుడ నయ్యు చకిత మళిని 
గాక వర ధర్మ వరుడరై గడగి నడచు 
నేను మీ తోడ పొత్తు త్యజించి నాడ। 

కడు జుగుపను _ మీ పనుల్ కలత .గొలుప. 

వ్ హింస _ పర ధన హరణమ్ము _ లింపు గలిగి 
పరుల వనితల చెర చెడు పొప బుద్ధి 

ఘన దురాచార మీ నాల్లు కలుషగుణము 

లరయ వంశక్షయము అంచు నసుర దెలియు 

సాధు జన మౌనినర బుషీశ్వర వధమ్ము 
సుర విరోధమ్ము _ కోపమ్ము _ పరుల కలిమి 
గని యసూయ పడుటయును గనగ దోష 
గుణములని పల్క గే మన గురు జనాళి. 

సకల విధ దుర్గుణమ్ము లసాధు తనము 

గప్పి యున్నట్టి నీ తండి) కలుష బుద్ధి 
విస్త్రతమ్మ య్యొనే దాని వీడు మంచు 
హెచ్చరించితి నేను ముస్నెన్నా మార్లు. 

లక్ష్య మిసు మంతయును లేక రావణుండు 

రాము సతి పీత చెరబట్టి రాక్షసమున 

సంచరించెను _ యిది కూడ దంచు పలుక; 

తీవు9డై సభ వెడలించె_దిట్టీ కొట్టి, 

434 
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అతవి సుతుడవు నీవు _ నీ కంత కంటె 

మంచి బుద్ది ఘటించునె ? మాట లేల ? 

సమరమున లక్ష్యణుడు నీదు సత్వముడుప. 

[ప్రళయ కాలార్కుడైై సిద్ద పడియె నదుగొ ! 440 

అనెడు పినత౦॥డి పలుకుల _ నాలకించి 

వశయ రుం౦రూ నిలము భంగి పబలి _ రావ 

ణాత్మజుడు _ తన పినతం|డి నాడి పోసి 

సిద్ద పడే లక్ష్మణుని తోడి యుద్ధమునకు. 41 

లక్ష్మ రా ఇందిజిత్తుల యుద్దము 

శ|క్రజితు గాంచి యపుడు రక్షణ పమాడు 

డతుల సంరంభుడై ధనువమర డాలి. 

కాల జలదంబు గర్జించు కరణి ధనువు 

నారి సారించె విరావతారు డగుచు. 442 

అది గనుంగొని విల్లంది _ అసుర తనయు 

డద్భు తాద్భుత భంగి తా నార్చి- నారి 

[మోగ జేసిన విని సురల్ వేగ నుప్తుడు 

సమరమును చూడ మింట నాసన్ను లైరి. 448 

ఎదిరి నిలచిన లక్ష్ముణు నిం్యదజిత్తు. 

శౌర్యమున జూచి పల్క్మె _ నాశ డీ నీవు 

మరచి నాడపె? నాగాస్ర్ర నుహిమ సుంత 

తలపునకు వచ్చు-నాదల తడుము కొనుము. 444 

అనుచు గెగతాళి జేయుచు నసుర సుతుడు 

వింట శరములు సంధించి విడచి నంత 

దానవుని మూర్థతను గని _ తమి వహించి 

(పకి శరమ్ముల సౌమి(తి బరపి (దుంచెం 445 
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మండి వడి _ మం్య[తముల నూది _ మహిత గకఠిని 

భాస మానమ్ములౌ మూడు బాణములను 

లక్ష్మణుని నొవ్య జేసి యా రాక్షసుండు 

దివము పగులగ కడు ఘోర రవ మొనర్చె,. 446 

కినిసి లక్ష్మణు డా దశ |గీవు సుతుని 

ధశువు తునియగ జేసి రథమ్ము విరచి 
సారధిని జంపి హరులను చావగూల్చి 
వరుస వదిబాణములు గొట్టె వక్షమందు,. 447 

పరగ సొమితి) శరవృష్టి బరపి నంత 

అలిగి సురవై ర కాాదవేయాస్త్ర మాది 

నిశిత శరముల లక్ష్మణు నే నంత 

గరుక శరమున దునిమి లక్ష్మణుడు కరిగి. 4:8 

అనురుపై కోపమున కుబేరాస్త్ర మేయ 

నాత డర్దాని డూల్చి సై ౦దాిస్ర్ర మేసె 
యామ్య బాణము సంధించి యమరు లలర 

ఘనుడు లక్ష్మణు డై౦[దాసుగమును దునిమె. 4419 

రాజ సుతుపైన నా సురరాజ పుతు9 

డవని వణకాడగా వారుణాస్త్ర మేసె 

అమిత శౌర్యాన లక్ష్మణు డదర కుండ 

దాని దునుమాజె నప్పు డైం|డాసుగమున. 450 

దానవుడు గిన్క బూని గంధర్వ శరము 

దొడిగి లక్ష్మణు నదలింప _- దొడర నపుడు 

దశరధోర్విప సుతుడు నిస్ర్రం[ద శ్రి 

ఖండ .శశి బాణమున దాని గర్వమణచె, ul 
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ఇంద“ జిత్తు రణవంంన గూలంట 

ఇంతలో రాక్షసులు కడు పంత మూని 

వానరుల మీద _ఎశయమౌ కూణ వర్ష 

మడు గురియించి నొప్పింప యగచరాళి 

విఖీషణ పే9రితు లగుచు వేగ 452 

చెలగి ఘనసింహ నాదముల్ వెలయ జేసి - 

విఅయ పవన _పీరిత మేఘ విధము దోవ. 

దీర్చ లాంగూలముల వడి |దిప్పు కొనుచు 

దనుజ దళముల పైబడి ద9చ్చు చుండి9. 499 

దేవదానవ యుద్ధంపు తీరు గొన్న 
ఘోరమగు యుద్ద మపుడయ్యె వారలకును 

జాంబవంతుడు తన యనుచరుల జీరి 

రాక్షసుల దాక పురిగొల్చె శాక్షణాన కఫీ 

కాలమేఘమ్ము చెలరేగు కరణి రేగి 

పెను శిలావర్ష తరువర్షమును నొగించి 

దనుజులను గూల్ఫు _ ఆరామ దండు నరసి 

రక్త తామాొక్షు డగుచు నారావణియును. 450 

పీబల తర శింజినీ థ్వనీ [పబల జేసి 

దివము భువవమ్ము లద 6డి తీరు దోప 

అగ్ని వర్షము నొగియించు నస్ట్ర తతుల 

నపుడు కపిసేన నఆయింవె నారి రగుల ఈర 

రాక్షసున కడ్డ మై యంత లక్ష్మణుండు 

తివిరి పలు న్ ప్రముఅ వాని దీటణంప 

గనలి - ఘనశ. క్రి నసురాస్త్ర్రమును దనుజుడు 

దాశరధి పె పె ఉవయోగించె ధరణి వణక, 457 



నుహితమై నట్టి దనుజాష్ట. మహిమ కతన 
నక్కజమ్మయి.. లెక్కకు మిక్కుటముగ 

గదలు శరములు చకముల్ ఖడ తతులు 

పుట్టీ రణభూమి వ్యాపించి పొంగి బారటి. 458 

ఆ పిళయమును గనుగొన్న' అగచరాళి. 

పరుగు లిడ లక్ష్మణుడు వారి పరుగు నాపి 
మును మహేశ్వరు వంచించి ముదము గదుర 
వర మహేశ్వ రాస్ర్రమ్మెసి వాని దునిమె. 459 

రాము సోదరు డంత విరామ మిడక 

నింద దత్త భుజంగాస్త్ర మేసి పల 

వేదములు నిత్యమగు నేని _ విశ్చతగళిని. 
ఇం (దజిచ్చిర్ష మిప్పుడే యిలను బడుత, 460 

అతుల మహిమాన్వితమ్ము నయ్యస్త్ర మంత 

స్వర్ణ మణి రత్న భూషణ కర్ణ కుండ 
లాది భూషల నలరారు నసుర తనయు 

శిరము వడి ద్రంచెమౌనులు సురలు మరియ. (61 

వేగ దెగినట్టీ సురవైరి విపుల శిరము 

గాలిలో రక్త సంసిక్క కందు కమ్ము 

భంగి దేలుచు _ నెగురుచు _ పడియె పుడమి 

పబల రఘుకుల వీరుని ప్రతిభ మెరయ, 4b2 

కవచమున దోగి _ నవరత్న ఖచిత మైన 
మణి మయాంచిత భూషణ మయమునై న ' ' 
కఠిన రాక్షస తనయుని కాయమంత 

ధరణి గూలెను హసాన ధనువు తోడ. 469 
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వాడు పుడమిని బడినంత వానరాళి 

హర్షకలిత ముఖమ్ముల న౬రి నారు 
జయిము సూచింప పులకిత స్వాంతులగుచు 

సింహ నాదములత్రరి జేసినారు 464 

అంత రిక్షాన గంధరుః లాడి డేవ 

గణము _ బుషు లచ్చరలును సుగాన రీతి 

శ్రీ రఘూద్య్వహు గీర్తింప శ్రీ_వశస్సి 
నవని 'సకలమ్ము గానలహరుల నీండె. “46 

(కొవ్వి _ "పదునాల్లు భువనాల కుదిపీ'వేసి 
జగతి కింటకుడై సదా జయములంది 

నటి రావశి నేడిట్లు అనిని గూల 

విజయ దుందుభి ధ్వానముల్ విరిసె పృధ్వి... 466 

దై త్యబలముల కెల్ల నాథారు డగుచు 

అమరులకు పెను పీడమై యడరి నట్టి 
ఇంద్ర జిత్తుండు తెగెనని ఇంద్రుడు విని 

పుష్ప వర్షమ్ము గురియించె పుడమి నెల్ల. 467 

రావుుడు లత్మీణని గౌరవించుట 

రాక్ష సేశ్వరు సుతు దంచి లక్ష్మణుండు =. 
సోదరుని జేరి - వినయ భాసుర ముఖుడయి '* 

విన్న వించె రావణి మృతి గన్న విధము 

రాము డానంద వార్టిని రహిని'దేలె, 468 

ఉదిత సంతోషమునను రఘూద్వహుండు. - 

కౌగిటం జేర్చి తమ్ముని గౌరవించె. 

సోదరుని యాదరమ్మును చూరగొన్న. 

లక్ష్మణుని మేను ప్తులకించె - తక్షణమ్ము. 469 
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అంత నటకు వికిషణు డరుగు దెంచి 
దేవ! మీ యాన తలదాల్చి తేజ మురల 

ఘోర రజమున నసు రేందుి కొమళు గూల్చి 

ఇతడు కృకకృత్యు డయెనని ఇంపు బలికి, 40 

అంతలో మారుతియు _ జాంబవంతు _ తంగ 

దాది ప్రముఖులు చనుదెంచి _ అసుర విభుని 

సుతుని గూలిన లక్ష్మణు _ హితము మీఠ 

నభి నుతించిరి - యుద్ద (పథ్యాతి పొగడి, 471 

అనఘ _ నా వంతు రావణి మయ _ నింక 

మిగిలి నీవంతు రాక్షస విభుడటంచు 
లక్ష్మణుడు పల్కి - రానున్న రణమునందు 

దనువకి జచ్చు విధమును దలపు మనియె, 472 

ఇంది జిత్తుని గూర్చి రావణండు దుఃఖించూట 

సత్వరము చారులేగి లక్ష్మణుని చేత 

ఇం(దజిత్తు రణమ్మున నీల్లె నంచు 
దెలిపినరిత లంకేశుండు - శ్రీవ) శోక 
మలమి మూర్శిల్లై కొడుకుకై పంవరించి, ౧) 

పెద్దయుం (బొద్దు రాక్షస పభుడు తనదు 
తను వెరుంగక మూత్ఫిల్లి ధరణి బార్లి 
యోర్చు విడనాడి వేడి నిట్టూర్పు పుచ్చి 

గుండెలవియంగ విలఫించె కొడుకు కొరకు. గ్ 

హా సుతా 1 నీవు సురనాధు నణగ దొ'క్కి 
మాజ్ఞగమ్ములు వణకాడ మోహరమున 

వీర విహరణ జేసిన వీరుడవుర? 

ఆల్చ నరుపాల బడి యిట్టు లైతి పెట్లా? 419 
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ధనువు చేబూని నిలువ_యుద్ధమ్ములోన 
నిన్ను దరిజేర వెరచి - యా వన్నులగుచు 
నమర విభుడాటి దిక్చాలు రని దొలంగి 

పారి = డాగిరి _ పలుమార్లు _ పరమవీర! . . 476 

బలము అన్నియు రణభూమి బడి నశింప 

చిత్త వైకల్య మొదవి నే చింత నాంద . ' 

నన్ను _ నోవార్చి - ధైర్య సంపన్ను జేసి 

ఇపుడు నన్నాంటి వీడి నీ వేగ తగునెః జ 

నీ వొకండవు లేకుంట నిఖిల జగతి 

శూన్యమై దోచు నాకిట - సుతుడః! కండి 

అంత్యకి9య జేయవలసిన యట్టి. నీకు 

నేనె యంత్య కియాశిని నెరపవేల? సెం. 478 

అనుచు గుండెలు బొదుక నాతడేడ్చి 

గుండె రాయిగ జేసుక కొంత వడికి 

తనయు నని గూలనేసిన దశర థేళు 

సుతుని తక్షణ మని గూల్చ _తినబ్లూనె. 479 

రావణడు వరల యుద్ధమునకు వెడలంట 

పం _్రికంఠుడు ఘారంపు తిన బూని 

స్వీయ చతురంగ బఅముల చేర్చి కూర్చి 

బహ్మ సత్మ్భ ప నిచ్చిన బాణ తతుల 

దాల్చి వెడలె దాశరథుల.దాక నెంచి, 480 

యుద్ధ ఫీతులగు దనుజ యోద్ధులకును 
థై ర్య మొదవెడి పల్ప్క్కుల దగ వచించి. 

వెరపు దిరిచి + మేఘంపు టురుము రీతి 

(వళయ గర్జన 'మొనరిరిచి బయలు వెడలె, 481 

| న 
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తనయ మృతి జాత కోక సంతావ కోప 

దీప్త నయనాల నసురుండు దిక్కు లదర 

విలయ కాలాగ్ని రు|దుడై _ షకయ భయద. 

మూల బలము వెన్న ౦ట నాఖీల వార్త * 4A? 

కాంచన జ్వల రథమెక్కి కడు రయాన 

కదల _ రధచ[క ఘోషల గగన మెల్ల 

కంప మంచగ - రాక్షస గండు మగలు 

చుట్టి కొలువంగ రణభూమి జొచ్చె నతడు. 493 

వానర రాతీన యుద్ధము 
ఉభయ సేనలు డీకొగె యుద్ధము నకు; 

'ఘోరమగు రికి దనుజు అపారమైన 

బాణముల నేయ _ కపులసప్టు _పజ్ఞ మెరయు 

వాని విరచుచు గిరి తరు (పత దెచ్చి, 484 

చావ మోటిరి రాక్షస సైనికులను; 
వానరుల ధాటి కసురులు పఠుగులెత్త 

పంక్తి కంథరు డడ్డమె భయమువాపి 

కపుల నొప్పించె నమ్ముల గములు బరపి. 495 

సూర్య సుతుడు విరూషాక్షు తేరుపైన 
కండ బలమొప్ప నొక పెద్ది కొండ వైచి 

దనుజు లదరగ _ కపులకు చె రణ దవ 

చూర్ణ మొనరించె _ చూవరుల్ 'దోద్యమంద. 486 

అరద మటు గూలి నంతట ద్విరద మెక్కి 

అవ్విరూపొక్షు డెదిరిన _ నంగదుండు 

వాలమున వాని వడి జుట్టి నేల గొట్టి 

సంగరము సేయ వాత౦డు భంగవడుచు. 487 
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ఉగముగ నార్చి - యంగదు నురికీ బట్టు 

యత్న మొ నరింప _ సు|గివు డడ్డు వచ్చి 

వక్షమున నప్పళింప నా రాక్షసుండు 

గెతురులు గిక్కుకొనుచును నేల గూలెం జిక 

అతని తమ్ముడు తపనజు డన్న మృతికి 

వీీప సంచలితాత్ముడె _- దృఢము నైన 

బాణ వృషిని గురియింవ _ భాను సుతుడు 

తై ల మొక్కటి విసరి రాక్షసుని జంపె. 489 

చెంతన నన్న 4 సుపారుషండు చేవ సెగడి 

అనిల సుతు దాక _- నాత డయ్యువసరమున 

హరులు _- రథమును గూల్చి సారధిని. జంప 

ననిలజుని మూడు బాణాల నాతడేసి. 490 

చెంతనని సేయు నా జాంబవంతు పైకి 

రాక్షసుడు దూకి - నొప్పించి _ రయముగదుఠ 
వాలి సుతు దాకి తూపుల దూల నేయ 

ఆవని బడి _ లేచి _ అఆ బలుండా గహమున,.. 491 

దనుజు చేవిల్లు విరచిన _ గినిసి వాడు 

గదను చేబూని వేగ మంగదుని గొట్టె; 
తప్పుకొని యాత డసురుని దన్ని నంత 
గిలగిఅం దన్నుకొని వాడు క్షితిని గూల. 42 

తనదు సైన్యమ్ము పసచెడి ధరణి గూల 

నోర్వగా = లేక దశకంఠు డుగు? శగుచు 

తామచందుని మీదికి రథము (వోలు 

మంచు జెప్పిన సారధియలై జేసె. ' 48 
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రావు రావణ యుంద్ధవుం 

తడయకయె వచ్చి పడినట్టి దనుజ రిని 

మనుజపతి దాశకె నెంతయు కినుక బూని 

శంఖ కాహళ భేరుల శబ్దమెసగ 

వంధి మాగధ సంస్తుతుల్ సందడింప, 494 

ఎదిరి నిలచిన రాముని యదటు నెల్ల 

నరసి దశకంఠు డపుడె నాగాస్త్ర మేసె 

లెక్క సేయక - తీక్టుడె - .యుక్కు మిగిలి 
తీవ బాణాన దూల్చె ఛాతీ] ధవుండు. 495 

అంత. లవకాధినాధు డత్యంత పటిమ 

నిరులు గురిసెడి వాణమ్ము నేసి నంత 

నిబిడ మై చీకటులు ధర నిండి పోయె 

కపులు కను మిన్ను గానక కలత గనిరి. 496 

రాఘవుడు దాని భేదించి లక్ష్య మిడుచు 
వహ్ని బాణము నేయ _ రావణుడు దాని 

నడ్డి _ రుదా9స్ర్ర మేసిన నదియు నిదియు 
పెనగె విన్లు వీధి _ తుది తూలి _ పృధ్వి బడిడ. 497 

దాశరధి యేయు' పబలాష్ట్ర తతుల గెల్ల 

తృణము లట్టుల నడుమే దృంచి _ పిదప 

దాన చేందేండు మయునిచే ద తమైన 

శంబరాంబక మేసె ముజ్జగము లడర, 498 

ఆ శరమ్మున్ల బహుళ శస్తాగప్త్రై తతులు 
(ప్రభవ మంషధుభు రఘురాన్లు: పై కొనంగ 

మన్మధా స్ర్రమ్ముచే ద్లాన్లి మద మడంచి 
నాశనము చేసె రాము డయ్యాసుగము ను. 4£9 
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సెడక నయ్యాసుగము రాము విడక వక్ష 
భాగమున నాట _ రాముండు బలము దూలి 

తెలివిసెడి నేల బడియె_నశైె ర. గెరిండి . 

వచ్చి పడె లక్ష్మణుడు రాము వద్ద కపుడు, 500 

కోప ముప్బాంగ శితశర కోటి బరపి 

దనుజ నక్తలగ జేసి లక్ష్మణుడు _ నత్త 

రథము ధూలిచి నశ్వ సారధుల జంపె 

నవ్విఖీషణు డన్న కు హడలు కలుగం 51 

మండి వడి రావణుండంత ' మమత వీడి 
తామ9 ధూ|మాక్టుడై వాడు తమ్ముడనక 
మహిత శక్తుల నలరారు మహిత *శ చి 

శరము సంధించి తమ్ముని జంప విడచె. se 

లక్మీక మూర్చ 

పావకజ్వాఖ ల్లుప్పాంగ _ భయద గకిని 

తీవ ఘోషలు చెలరేగ దిశలు వ్రగ్గుల్ల 

జగము వణక_సముధ్లాలు చలన్ల మంద; . 

పెనగి చనుదెంచె నది విభీషణుని (దుంప. 509 

మహిత గతి నట్లు చనుదెంచు మహిత శ స 

గమన మాపి వీఖీషణు గావనెంచి 
కీవతర ధైర్య సాహస దీప మతిని 

లక్ష్మణుడు డాని దూల్చగా లక్ష్యముంచె, 504 

ఆ(శిళ్తుల [జోడు వర సర్గుణాతి. తయడు 

వినుత సౌహసన శీలి విచకగుణుడు. . 
రఘుకులాంబోధి చర్మిడుత్తు లక్ష్మణుండు 

తక్ క్షణము శ క్రిపై శఠతతులు వనిచె. ' 505 
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రావణుని శక్టి శరము దుర్వారమగుచు 

మంట లుమియుచు మిణుగురుల్ మహిచెలంగ 

ప౦తి ఘటిత శరములం దూల్చి ప?9బల గతిని 

వచ్చి వడిదాకె లక్ష్మణు వక్ష మందు. =. 508 

శ కి ధాటికి సొమితి! సత్వముడిగి. 
శిరము వాల్బుచు ధరణి మూర్శిలె - నపుడె' 

రాముడును లేచి _ యడిచూచి _ “| పొణహాని 

కలుగకుండు గాక” ని యెద తలచి _ యంత 907 

మూర్భ్ళ మునిగిన యట్టి తమ్మునకు మరల 

బాణ ఘాత లేకుండ గాపాడ సెంచి 

స్వీయ గాయములను లెక్క. సేయకుండ 
రావణాసురు నెదిరింప_రామమూర్తి. ఫ్గ్రగ 

కపుల నంత సౌమితికి గాపు పెట్తి 

ఘన తరమ్మైన కోప వి|కమము లడఠ 

ఊ|గుడై తీవ) భాషల హుంకరంచి 

పలికే పదునాల్లు జగములు దెలియ నిట్లు. 509 

ఉనేసె దశరథ రాముడ నేని _ నేడు 

అమరు లెరుగంగ సంగర మండు దనుజ 

పతిని చుంచెద - లేకున్న _ నతని చేత 
జత్తు _నిండియె కాని నే రిత్త మగుడ”. 516 

రావణుడు _ రాము - డనియెడి రాజు లిర్వు 
రవని నుండుట పొనగ దీ _ అర్బికులుడొ_ 

రావణుడొ _ గాక నిర్వురు [గాల బోరు 

రావణా? రమ్ము - రమ్మంచు రవి కులుండు, dll 
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తీవ తర శస్త్ర తతుల దీధికుల - నతని 

విడక సర్వా ౦గవ సుల బాణ వితతి జర పె 

కారు శోణితమున దశకంకు డపుడు 

చూడ _. గనుపించేె నుదయా ది సూర్ఫునివలె, ' ౪12 

కాలు సేతులు సుంతైన కదల కుండ 

దీప్త శరముల రావణు దీటడంచి 

రాము డతి సంతము నందె_ రావణుఠడు | 

భీత చేతస్కుడ గుచు వెంబెలు' పడియె, ఫ్19 

రామ శర లాఫవమ్మున _ రణము నందు 

విమల భూ షలతో కిరిటముల తోడ] 

తలలు దెగిపడ' నార్చుచు దర్పమణగి FE 

ఇంక నటనుండ లేక దా లంక జొచ్చె, IY: 

రావణుడు మండోదరి కడ విలపించుటు 
అంతిపురి జేరి నిజకాంత నపుడు పిలిచి 

భయ విషాద లజ్ఞాభర భరితు డగుచు , 
నపుడు మండోదరీదేవి యంక పీఠి ... 
శిరము నిడి చింతితుండయి చెప్పె నిటుల _ ఏక్ 

రమణి ! రణభూమి నేటి పరాభవమ్ము 
నేమటంచును దెల్పుదు? నినకులుండు. 

విలయ కాలా భ శరవృషి విరియ జేయ 

బారి వచ్చితి బితుకాశ (వబలు కతన. 816 

అగ్నిమించిన వేడి _ యయ్యమర విభుని 

వజ్రమును మించు వాడి యా ప౦భావకలిత 

కాల దండంపు దాడియు _ గాలి రయము ' 

గలిగి రాముని శరములు కలచె నన్ను. ' 517 
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హరి హయ్లుని తోడ _ నిరుతి యమాగ్ని వరుణ 
వాయు వొద్యష ధిక్సాల వర్తుల తోడ 

ఫణిజగత్పతి. జడ నేరణ మొనర్సి 

నాడ _ యీవాడి వారి బాణములు లేవు. 518 

ఇండి! హరు కంఖీ మంట సహింప వచ్చు; 
ఇనకులుని బాణ వారిని సహింవ భీము, 

అల్చుడగు శాము శరముల వెళి నిట్లు 

కంటె! దేహము జల్లెడ కంత లయ. 519 

కరకు వీరుడు మన కుంభకర్ణు డీబ్లె; 

. చేవగల మేడీ మన రిం|ద్లజిత్తు మడ సె; 

చండ వీర్యుడు ఆ విహస్తుండు గెడ సె; 

కడళ్లు రణధిర్ర వరు డ్రతికాయు డడగె, 4£0 

అతుల సంగా్ర్శీచుముఅను మున్నా ర కేరి 

అరుల దూల్చిశ ఛున మకరాక్ష _ వ[జ 

దంస్ట్రుడాది మజా వీర దై త్యులెల్ల 
రరయ కదీనాన గూలిరా హరుల వేత. . ఫ్] 

అఖిల భువన్గాల గుప్పిట నదిమి పట్టి 

ఎల్ల వార్షికి దై వైవ్లమై ... ఇందు డాది" 

దిక్పతుల ఫేవేలరిదుచు _ దివ్య మై మెన 

వన్నె గాంచిన నేనిట్ల భంగ పడీ ఏ. 522 

అనుచు చింతించు పతి గారఛి అశిన మిన్న 
బదులు. వల్లుక్షగ ల్రేర్ల తాభ్లర్త గిరి 

సాను భూశిని వకటించి _ సజల నయన 
యగుళు రోదించె మూగగా_నంత నచట, ఫ్ 



యుర్ధకాంత 

రావుని విలాపము 
రావణుడు పారి నంతట రామభదు' 

డవన తాననుడై శోక మతిశయింహ 
తమ్మునింజేరి దుఃఖ సంతప్పుడగుచు 

నేడ్చె_ సామాన్య మానవు డేడ్చు కరతి] 

భక్త - పిక్రాంగుడై. నిజ శక్త్తు లుడగి 

చలనమే 5 లేక నాడి సంచలన మడగి 

భూమి బడియున్న తమ్ముని మోము జూచి 

బాష్పములతోడ తొడ జేర్చి పలికె నిటుల. 

భాను కులదొవ తమ్ముడు భాతుభాంగ 
సత్య సల్లావ! గుణదీవః షౌామ్యురూవు & 

శౌర్య గుణ వృద్ధ. _ చి శ్ర సంశద్దః రతా క్ న 

జీవకళ వాసి పుడమిని జేరి కేమి? 

పర్వతము. భంగి _నెత్తురుకీ పారుచుండ 

రణమహిని.వ వాలి పడియున్న. లక్ష్మణ్గాఖ్యు 

చలన ముడిగిన దేహమున్- కలయ గనుచు 

సులు విధమ్ముల విలపించె - భాను కులుడు 

జనకు నావతి పురివీడి' వనములకును 
వచ్చు దినమున నిన్ను రొవలదట౦చు 
ఇంత జెప్పిన వినకుండ పంతమూని 

వెంట వచ్చి _ యిట్లయితివి- విధివకావ , 

అన్న ! లక్ష్మణః కన నిదా హారములను 

భురచి _ వనవాస మందున మమ్ము గొలిచి 

జగము బొగడెడి పరిశుద్ధ చరితము భువి 

వభలర కేపి సీవిపు డేడ కరిగినావుః 

లర్ 

శ్? 

9268 

న29 



£10 రఘురాను రామాయణం 

ఈవు రేకుండగా నెట్టు లేనయో ధ్య 

బేర గలనయ్యు ? నట నేమి చెప్పగలను? 

భతత శతు9ఘ్ను లకు నేమి పలుక గలను? 

చొరవ నీతల్లి ముఖమెట్లు చూడ గలను? 51 

రీ సమానుడు తోబుట్టు ఎ సమాజ 

మందు గెటనుండు ? ననుజః నీయమల గుణము 

అగణితమ్మూలు _ నిను బాసి _ జగ3ె చెట్లు 

జీవనము సేయు రాముండు? పావనాత్మ ర్గి2 

తమ్ము గుణముల పలుమార్లు తలచి తలచి 
కోక మాత్మ సర్వస్వము చూర గొనగ 
మనసు వికలము గాగ _ నమ్మహిప సుతుడు 
ర_క్రి)చెడి యపరిమిత విరక్తి మునిగె. . ఫ్ల్టిసి 

కపులనంతట గని రామ నృపతి బలికే 

“అయ్యలార! మీ సాయాన ననురు |దు౭చి 

జయము చేగొని - విఖ్యాతి జగతి వడసి 
వరల గెంచికి-నది నేడు వట్టి దయ”, 194 

తం|డి గతియించె _ సకిసీత దనుజు చెరను 

మరిగ్గు చున్నది _ తమ్ముడు మహిని [వాలా 

ఏల అడియాశ నాకు? నింకేటి జయము? 

జనుడు మీరిక మీని బా శ9మములకును. 5 

బంధు కోటుల వీడి నాబాస మీది 

ఆస తోడ విభీషణా! అలరు చుంశి 

వదియు నన్ఫృతము నగుచుండె; ననఘః నీవు 
లంక కేగుము! నాయందు లక్ష్య మిడకు. స్ట 
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అటుల మతి విహినత మాటలాడు రాము 

గని సుషేజుండనియె నంత వినయ మొప్ప 

దేవ! చూడు తమ్ముని మోము _ జీవ కళయు 
బాయ దిను మంతయును _ నింక భయమదేెల? ఏ7 

నిండు పున్నమి చం|దుని నెగడు మోము 
కలువ' కళలను పెదజల్లు కన్ను గవయు 

చెన్ను దొరగని _ తన కాలు సేతు లరయ 

స్పష్ట వైతన్య మున్నది - బ్రతుకు నితడు. ఫి 

అప్పు డప్పుడు కంపించు నతని హృదయ " 

గతియు _కడు హీన నిశ్వాసగతి _ శరీర 

కాంతి _ సపాొొణు డతడని గాదె తెల్పు ; 

దోష శూన్యసు _ రాఘవా! దుఃఖ పడకు, 526 

అనఘ 1! యీ లక్షణమ్ము లియ్యవని నెందు 

పా౦ణయుతులకి నుండు _ అపాణులకుసీ.. 

గలుగ వెప్పుడు _ హృదయాన కలత విడుము;.. 

నీదు తమ్ముడు బ్రతుకుట నిశ్చయమ్ము | 510 

ధైర్యమును రామునకు జెప్పి దరినె యున్న 

హనుమ గని. నీవ డోకా ది. కనఘ! వేగ 

పోయి సంజీవి గొని పొద్దు పొడవకుండ 
రావలయు _' దాన బతుకును _ లక్ష్మణుండు, 941 

అని సుషేణుండు దెలిపిన ననిలజుండు 

పయన మయ్యెను - _ శ్రీరామభ్యదు డంత. 

కౌగిలించుక బల్యే - నో కపి వరిణ్యః 

ఆఅనుజు బితికించి గాపొడు మర్మ కులము, 942 

జే 



ఠఘురావము రామాయణం 

లక్ష్మణుడు లేక లేకుండు రాముజెపుడు 

తథ్యమిది _ గట్టిగా నీదు తలపు నుంచి 

తశయకయె వేగ జనునన్న _ తమ్ము లందు 

సీవు నొక తమ్ముడవు నాకు నేటి నుండి, డి జా డక 

అని హీతమ్మున శ్రీరాము జనిన యతని 
సోదర (పేమ గనుగొని _ యాదరాన 

జగతి చక$ము iy ప్పెదీ చతుర్మ మళ్కి' 

మొక్కు, లీడీనారు కపులెల్లి ముగ్గులగుచు. 544 

హనుమ డో “ణగిరి కేగుట 
రామునకు భీ 8 హనుమ (ప్రణామ మిడుచు 

కార్య ది క్షయే 4 తనువెల్ల గడలు కొనగ 

హృదయమున రాము పదముల నొగి ధరించి 

(దోణగికి వేర _ ధ్ర్యెరమ్ము తోడు గాగ ర్ గ్ 

వయనమై' - పోవ ౨ సావార్త [వముఖులై న 
చారు లేరీగీంజి _ దొనవ చకివర్తి 
కార్య విఘ్యుత్ము గోవీంప కాలనేమి 

యనెడు మాయావి నియమింజె _ నాతడపుడు. $46 

దో9ణ శ శే అమ్య్మూనకు బోవు [తోవయందు 
కపట వనమొండు' గల్నించి _ కఠిన నిష్ట 
తపసు . నటియుంచుచును వాయు తనయు కొరకు 

ఉిచియుండెను = దనుజుండు _ విషమబుద్ధ్ది. a7 

గగన మార్గాన చనుచున్న రపి వరుండు 

వనము నట జూచి తో9వను వదలితి నని 
సంశయము జెంది _ ముని జేరి సండియమ్ము 

చెప్పగా ముని - కపటమ్ము గప్పి పుచ్చి ఫ్త్తి 
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పవన తనయుడః శ్రీరామభ (దు కార్య 
మస్మదాదుల కరయ నావశ్యకమ్మె ః 

అనఘ 4 సంజీషి కంచు (దోణాది కరుగ 

వలదు _ కలదది _ మత్తపోవనము వందు. 49 

ఒక్క సంజీవి యేమి ౩ యీ మొక్కలన్నీ 

తనువు నిల్పెడి దివ్యాషథఢములె 2 దెలియు; 

వనమునంగఅ ఫలముఆ తనివి దీర 

దినుము _ ఫిమ్ముట సంజీవి గొనుచు _ చనుము. ₹30 

పండ్లు దిన వేళ లేదంచు పవన- సుతుడు 
జలము నర్ధింప - మునీయు విషంబు కలిపి 

తన కమండల జలము లాతనికీ జూప 

చాల వివి యనె _ మునియు తక్క్షణమునందు $551 

కార మకరావృతంబై న కొలను జూపీ 

పోయి రమ్మన నంజనీ పుతు) డలరి 
మడువు జొరబార _ నొక మహా మకర మతని 
పాదమును బట్ట కోపించి భగ్గు మనుచు. ఫ్ఫ్లై 

సూక్ష్మ తనుడయి _ కడుపులో జొచ్చి . మకరి 
జంపినంతసె _ యది _ యాకసమున శెగసి 
దేవ వనితయై _ తనకథ దెలిపి యామె 

ఇతడు మునికాడు దనుజుడ౦చెరుగ బలి"కె, Ey 

నమ్మకుము వీడు మాయావి - పొమ్ము _ దో9ణ 

గిరికి ననుచు కృతజ్ఞత చెరుగబలికి 

"నీవలన నాదు శాపము నేడు దిరె 

నంచు” దీవించి చనియె తా నమర పురికి. స్ 
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కపి వరుండంత కినిసి _ యక్కపట యతిని 
వేగ దరిజేర - నాతండు విసిగి కొనుచు 

“దడసికివి _ కార్యభరగము _ తలపు నీడక; 
ధనము కాన్మగ నిడి యెషధమును గొనుము” కక్ 

అనవుడిదె కాన్న నీకని యనుచు పానుమ 
ముష్టి బిగియింఛి గొనుమంచు మోదినంత 

దనుజుడును పక్షిరూవమ్ము దాల్చి - హనుమ 

పెన బడ _ దుంచె నప్ప క్షీ పక్షములను. ర్్్టి 

దనుజు డంతట' సింహమై హనుమ 'జీల్చ 

బరుగులిడి దాక _ నాతడు వంతమూని 

అమ్మ గేం [ద మదము దూల్చి అవని గూల్చ 
కాలనేమి సుగీవుడై కానుపించి, ఫ్ట్్ట్ట్7 

పవన సుత ! విన్ను ః సౌమి[తి బితికె _ నింక 

మందు పనిలేదు! రామ డు మరలి నిన్ను 

వేగ రమ్మవె; రారమ్ము £ వేగ పోయి 

సమర మొనరింవ వలెను రాక్షసుల తోడ, ఫ్ఫ్8 

అనీన మాయగా తెలివొ ంది దనుజ చంప 

వాని వాలాన వడి జుట్టి వాయు జుండు 

గిరగిరంది9ప్పి భువి 'గౌట్ట - గింజు కొనుచు 

'చచ్చె దనుజుండు ? నెత్తురు చాల గక్కి. 559 

హనువు దో గిరిని గొని వచ్చుట, 

విజయలక్ష్మి విరాజిత వీర హనుమ 

_దోణగిరి మార్గమును బట్టి.దొడరి చనియి. 

నంత - నగ్గిరి “విడిన (వశాంత విమల ' 

రోష ధీ గంధ మిశిత వాయువులు దగుల ... 50 
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సంతసి లి _దోణ శె శె లము నంత గాంది 

దాని నధిరోహణము చే చేసి ఆ తక్క్షణమ్ము 

నల ను షేణుండు చెప్పిన యట్టి మందు 

నరయ దిరుగుచు గురితింవ నలవి గాక, 561 

పవన సుతుడు 3 విజృం ఖించి = 1పళయ కాల 

మేఘ ' 'మట్టులి దిశలా కమించు బహుళ 

తనువు ద్లాలిచి _ నమ్మ హీధరము నంత 

పట్టి పెకలీంచే 'తనమృదు పాణి దాల్చి. 562 

పంచ భూతమ్ము అమరాళి వముఖ మునులు 

పవన జుని గాంచి యధిక విభ్రాంతి నొ౭ద 

కాపుగా నున్న గంధర్వ గణము. గూల్చి 

గగన మార్గాన లంకకు గదలె వడిగ. 569 

అరయ శతమూజ నాయత మైన గిఠిని 

కందుకము భంగి యరచేకి యందు నిలిపి 

అద్భు తాద్భుత దూపాన నాకనమున 

పయన మొనరించె నప్పుడ వ్యరమ బలుడు. 564 

మా ర్గమున నంది (గామ మరదు భరతు 

డట్టి 'శరుడాన శ్రీరాము డాత్మ మెదల 

నిదుర సెదర నిట్టూర్పు లు నిగుడ _ దుఃబ 

భరిత మతి నుండె సి సోధ్యాగ భాగమందు. ర్ ఫ్ 

ముడులు గట్టిన జడలతో మునిని జోలీ 

అరుణ వలగ్థలములు దాల్చి యలరు నట్టి 

రాము సమ రూపుడై న ధరతుని గాంచి. 

అనిల తనయుండు శ్రీరామ డని "మించి, 
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అకట కట 1 లక్ష్షణుండట - అనీ తలాన 

దుష్ట రావణు ఘన శక్తి దూలి _ మూర్చ 

మునిగి యుండగ కఫి సంఘముఅను బంపి 

ఫారుషము కిడి నిందకు పొతు9క గుచు, 567 

ఘనుడు శ్రీరాము డిట నుండ గలడొ? నాదు 

స్వల్పబుద్ధికినిది నిదర్శనము గార 

ఇతడు సుగుణాస్పదుండై న ఇనకులేశు 

బోలి యున్నథి ముని యించు బుద్ది తలచి. 568 
ట ధ 

అ|పమత్తత నభమున నతి రయాన 

జనెడు వనచర వీరుని గనుచు భరతు 

శద్భుతము జెంది _ పెనుభూత మని దలంచి 

జంపగా సెంచి కడు వేగ శస్త్ర మూనె. rE 

అరసి అశరిరవాణీ ఓీ భరత! ఇతడు 

పరమ నిర్మలు డత్యంత భీ పరుడు 

వానరుడు మీహితమ్మును వసుధ నెపుడు 

గోరు వాడన _ విని _ నాత డూరకుండె, srt 
శ 

వూ 

అటుల పయని6ప _ మాగ్గాన = అసుర విభుని 

పంపునను వచ్చి యమ్మాల్య వంతు డెదుర 

వాలమున నంత బంధించి వార ముంచి 

వాని సైన్యము దుంచెను వాయు సుతుడు. ఫ్ 

రాక్షసులు పన్ను మాయల రామ దూత 

అధిగమించుచు _ విజయము నందు కొనుచు 

గగన తలమున దిశలెల్ల పగుల _ నార్చి; 

డక్షిణాబ్ధి తటమ్మును దరియు చుండ. ఏల 
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అతని చే నున్న జేక్మోషధాచ్చలమ్ల్ము. 

దివ్య శారతు'లు' 'విరజిమ్మ - ల 'దొకోలు "సురస 

వనధి వెలుగోంది _ 'బహు సంఖ్య పోరి జాస్త 

దివ్య దీధితుల్ తూరుపు దెసమ నిండె. ర్ 7 

సూర్య 'వంశజు డదిగాంచి సూర్యు 'డంచు 

నెంచి _ 'తర్కజు ' జూచి _ - యా 'నిర్ణయాత్ము 

[దుంతు విల్లందు కామ్మన _ వింత జూచి 

జాంబవంతుడు శ్రీరామ చందు నరసి 574 

శాంతి గానుమయ్య = రామయిః స్వాంత మందు 

కాడతడు సూల్యు- డో ద్య ఇరికులన్ని 

(డోణగిరి శిఖ రౌషదీ 'ద్యుతు 'లశు ౦చు 

చెలుప _ రాముండు శాంకించె _ కలత బాసి, $79 

అంతలో వాలీ “శేదురుగా ననిమషాఖి | 

సన్ను తింపగ సామీరి సరశసముజ 
దో9ణ శె శె లము దించుజు దోజ్లరీ (మొక కె 

భ క్రి చిప్పిళ్ల శ్రీరాము పాదములకు, 576 

పహానువము గనుగొని రామురజు హాక్షీ కుంది 

శ్రమ మారసి _ వేగ సుషీణు వీవచి 

ఆనమఘః సరఠిజీపీ గనల్క హీసుము యటక 

[దోణ వర్వతమునే జోను దోడీ తేచ్చే. 577 

బంక వనమూలికా తతీ నీంపు గదుర 

సంగ్రహము చేసీ _ సమ్మతి _ స్వాస్థ్య మొంది 

పుడమి శీరుగాడ జేయుము _ పుణ్యుడ్ పయి 

నర్కుకులమును గాపాడు మంచుగోరె, (a యాక్ట్ అం 
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హరి వరుంశంత రామున కంజ లించి. .. 

మూర్భ మూథిగిన సౌమిత్రి మోము జూచి. 
కపులు కొందరు తన పెంట కదలి రాగ 

దేరుకొనె _దోజగిరి పైకి శీీఘ మతడు. 

అతడు తనతోడి కపుఆ కయ్యుది? _ నమరు 

అమృత పానమ్ము లొనరించి నట్టి తావు; 
మోహినీ రూపమును జూచి మోహ వశత 

చేటు దనుజులు ,గెకొన్న చోటు జూ పె. 

ఈశు డల పార్వతిని పెండ్లి చేసు కొనిన . 

తలము బలి యాగ మఠఅరవ య స్థలము గూడ 

క్షితిజ చరులకు జూపి సుషేణు డత 

జీవ మిచ్చెడి దివ్య సంజీవి దెచ్చి. 

శాస్త్ర విధి తప్పకుండ అక్ష్మణున తపుతు 

కపి చికిత్సను జేయ శానృవ సుతుంతు 
లేచె నిదింంచి యప్పుడే లేచి నటుల; 
భా9త గని రాము డుత్చాహ వంతుడాయె. 

అక్ష్మణుడు మూర్చ దేరిన _ రామ వండు 

వటుతరోత్సాహ ముప్పాంగ _ [వబలు లగుచు 

శె అ గుహతఆ పృకిథ్వనుల్ చెఅగు నటుల 
ల 

సింహ నిస్వనముఆ నంత జేసి వారు 

పవన నుతునంత గని రామభ|దు డతని 
నమిత గతి గౌరవించుచు _ ననఘః! గిరిని 
తొంటి చో డించు మనిన వాతూల సుతుడు 

వేడ్క నటు జేసె నెల్లరు వెజగు పడగ. 

979 

e80 
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పాతాళ హోవుము 
తరుచరులు జేయు సింహ నాదములు వినుచు 
గుంతె దిటవును గోల్చోయి _ గుబులు చెంది 

డనుజ నాధుడు శకుని యనుమతమున 
నియతి పాతాళ హో్మం౦బు నెరపు చుండె. 55 

శ క్రి గల కంచు రథములు' శస్త్రచయము. 
కంచు కవచము _ గుక్టాలు _ కంచు ధనువు 

' నాందగా నిష్టమెయి వీత్రిహోతు9 గూర్చి 

సవన ఠతుడయెె దానవ చక్రవర్తి. 508 

సవనధూమము చెలరేగి చదలునిండి . 

చీకటులు [గమ్మి వెలుగులు చిక్కి పోవ 

గాంచి శ్రీకాము డాశ్చుర్య గతి వహించి | 

అవ్విఖీషణు (పశ్ని౦ంప నాతడపుడు ఫం 

ఆర్య! విధి  పేరికాత్కుడ్లై _ అన్ని యుడిగి 

వితత భయమున దానవ విభుడు పూని 
నిష్ట పాతాళ హోమమ్ము సెరపు చుండె " 

దాని పొగ మేఘముల భంగి - ధరణీ గప్పె. స్0ి0ి 

అనఘ! వకా9ను మ౭ిని మాయన్న దీని 
నిష్టమెయి మం్యతయుతముగ - నియతి తోడ 

జయము నొనగూర్చు _ ఘనతఠ శక్తులందే . 

జేయు చుండె; నయ్యది పూర్తి చేసెనేని, $68 

వనజ భపుడై న గెలువగా వలను పడని 
డివ్య శసారిస్ర్ర , శఈయములు _ డివ్యరథము 

దివ్య కవవము _ సమరాన దిగి జయము; 

కోరి యొనగూడు _ నతడు యకుంఠు డగును. $90 
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కలన నాతని "నెదొక్రించి గెలు వ 'లెయ్బు 

కాన పాతాళ హోను విఘ్న మ్యుచర్చ 
బలము కలిగిన కపులను బంఏలైెస్ప! 

అని విఖీషళ్లు ,కెళిగింప నర్మకులుడు. 

వాలి తనయుని _ సుగీ9వు _ వాయు సుతుని 

నఅ _ గవ్నాక్షుల్ల భల్లుక నాధ ముఖ్య 

హితుల - స్లైన్యాలతో నంవ-నేగి _ వారు 

శత విధమ్ముత 'శావజు |కళత్తువు జెఠళువ., 

యత్న మొనడింప ... వారి ప౦ంయత్న ములను 

చలన మొందక = హోమమ్ము సలువు చుండె 

మనసు నొభ్యగ శారిన్నా మాట లాడ 

వట్ట నటు శాధణుడు తన పనినీ మునిగె. 

అర్మజుడు రావణుడు విన ననియె నిటుల 

రాక్ష సేశ్వత! యాగతి రణము వీడి 
తాపసుల రీతి _ నిజ నుగతనము వదలి 

చేయు చుంటీవి __కతువును _ సిగ్గు చేటు. 

శక్రిగల మేణ్లి వీరులుకైచచ్ను వరకు 
వీడగా బోరు రణభూమి వీడితీవు ; 

హోమ, ఘైనర్షింఫ నేముండెః. ధూఘ'మొండె! 

_ ౩? రమ్ము! మగవాడవై "రణ రంగమునకు, 

ఎంత కవ్వి ధళ్నినను దనుజేం[దు డెడథ 
చలన మందళ ఇ ఘన తపో జలధి మునికి 
మం(కఘుల. నుఛ్చ రించుచు. , మహిత దీక్ష 
(వేల్చు నగ్నిఖ్ని-థీర గంభీర. మతిని. 
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చంభమున రావణుడు శిలా స్థంభ మటుల 

సనల వేదిక కడ స్థిరా ననుడు నగుచు 

హోమ మొనరింవ వాలి తనూభవుండు 

నరిగె నవ్వుడె సురవైరి యంతి పురికి, 597 

తత్క్షణము పోయి _ దానవ ధరజి వణక 
తీవ గతిని మండోదరి డేవి వేరి 

జుట్టు చేపట్టి యూడ్చుచు నెట్టి నెట్టి 

దనుజ పతి మోల నుంచె పాతాళ గుహను, 598 

కనులు మూసి జపమ్మువ మునిగి యున్న 

ముని విధమ్మున నున్న రావణుని _ జూచి; 

అంగదుండవె  రావణాః అవని సుతమ 
వతి దరిని లేని సమయాన బట్టి తీవు, 59 

తస్మరుడ గాక నీదు బాంధవులు _హితులు 

మం(తులును సర్వ సైన్య సామంతజనము 

లెల్లరును చూచు చుండ నీయింతి బట్టి 

బల్మి దెచ్చితి నిదె చూడు పాప యుతుడః 600 

పఠకము సాధ్వి మండోదరి భర్త నంత 

గనుచు యిటు బలె నేడ్చుచు - కపీ వచించు 

పలుyలకు ఫ్లీక్షు లజ్జ కోవమ్ము గలుగ 

డేలకో నాథః యా యజ్ఞ మేల నింక. 601 

పరులు స్పృ శీియుంవేగా రాన్ వ్రడతి వైన 

నన్ను _ బల్మిని బట్టీ వనాటు డతుల. 

సాహసము జూజీ _ నీవు - థనిశాజళ రేం|ద 

పట్ట నటు లూరకుంటీవీ పరుప? తలప B02 
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శకిజితు వంటి ఘనవీర సాహసులను 

గనిన తల్లిని. నెను _ నాగతి కనంగ 

దారుణమ్మాయె ._ నిక్కపి ధాటి మాన్చి. 

నెవడు గాపాడు వొ దనుజేం[ద ః నన్ను. 608 

మయ తనూజను _ నీ వట్ట మహిషి నేను; 

నన్ని నొక యల్పు డీ గతి నయము వీడి 
కేశ పాశము చే బట్టి శీత నెల్ల 

రవ హసింపగ స్డ్చి నన్నదర జేసె . 604 

ఇనియె సీదగు ఘనకీర్తిః యిటకు మున్నె 

రాను నృ వసుతు డాడి నారాయబుండు, 

కప్పులె సురలని నీకు విన్నపము సేసి; 
' | " అలన. 

చెవిని నిడవై 8 _ నేడిట్టి చేటు వచ్చె... 60 

A 

స్తే 

రామ బంటులు నను బెట్టు బాము లన్ని 

భవ్యముగ దోచెనా నీకు _ పాణ నాధః 

వాడు మగతనచే లేని వాడు గాడ? ,.._  _ $08 

దనుజ నాధ! యీ ముని వృత్తి దాలు కంటె 

రాము నెదిరించి ఘోర సంగాఫమ సీమ 

చచ్చు బే మేలు - యోచింప _ స్వర్గ మెదవుః 

అరిని జంపుటొ చచ్చుటో అవని మిన్న. గల? 

అని వచించుచు,దై న్య మాననము గీమ్మ 

వెక్కి వెక్కి, యేడ్చెడి భార్య -దిక్కు జూచి 

లజ్జ చెంది _మహోగుడై రావణుండు 

వడిని వానర గుంపుపై బడిన యంత, G08 
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పారి అగచరు లా రామభ (దు జేరి 

విశదపుగ యజ్ఞ విచ్చిన్న విధము దెలిపి 

సంతసిల జేయి రాముండు శాంతి జెందె; 

నంత నిజ దర్ప ముడిగిన నసుర విభుడు, 609 

హోమ విఘ్నమ్ము నకు చింత నొంది _ నిజ న 

ప్రీమజిని _ యూరడిల జేసి తీవ) కోవ 
మానసుండయి _ నిక్ష్వాకు మహిప సుతుల 

_ తుదముట్ట జేయగా | నెడద.నెంచి.. 610 

కొలువు కూటము . వడిజేరి విలువ గలుగు 

సకల మణి భూషణములు _ చల్లనైన -' - 

గంధ మాల్యాంబ రాదుల గలయ దాల్చి" 

తనక _ రణభేరి వేయించె దశముఖుండు,.'. , 611 

రోషమడర వృశ్చిక ఖడ్గ రోము _డగ్ని 
వర్గుడును సర్ప రోముండు బయలు వెడల 

ధనువు లిరువది చేతుల దాల్చి మెరసి 

రథము నధిరోహణము చేసె రావణుండు. . ర్ర1ేలి 

రావణంని చివది యుద్ధము 

బూర గొమ్ములు = డప్పులు _ వీరణములు 

తమ్మటలు శంఖ భేరీ మృదంగ కాహ 

ళాది పలు యుద్ధ వాద్యము అవని నిండ 

బయలు వెడలె రావణు డంత బవరమునకు* 618 

వ:ధి హూగధు లిడెడు కై.వార ములకు 

కీర రస మొల్కు థీకరాకార మెలమి 

దాల్చెనో యన _ధైర్యాన దైత్య విభుడు 

దరిసె రణభూమి పదునాల్గు ధరణు అదర, 614 
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దనుజ విభు గాంచి తడబడే తారకాది 

సకల (గహములు _ దిక్సాలు రభిల మునులు; 

భానుకులుడంత రోషము పై కొనంగ 

సకల కపిసైన _ సైన్యాధి పతులజ్రాచి. 615 

అసుర వాహినులను దాక నానతిడిన 

అర్మజుడు ఘుందు నడ చెను _ నఖిల కహాలు 

తరులతో గిర్నుణతొ భుజా దర్భ మడర 

దాకి రసురుల _ జగములు తల్ల డిల్ల. 616 

మోర మగు పోరు నిరుతెగ వారలకును 

జరిగె నవ్పుడు _ నక్కపి వరులు రేగి 
తరులు. గిరులును పాహషోణ తతులు విసరి 

ఉక్కుడంచిరి దనుజుల నొక్క పెట్టు. 17 

వానరుల ధాటి కంత రావణుని సైన్య 

మదరి పరుగిడ . = రావణు డదర "వంద 

టంచు _ ధైర్యమ్ము పురి గొల్పు నంతలోన 

వాయు సూనుర్ణిడు వచ్చె ౯ వణుని దాక bi 

ఖడ్గరోముండు - మార్గుతింగాంచి _ మిగుల 

పౌరుషము మీర తనతోడ చిషర ఘాడ 
రమ్ము రమ్మంభు తొడ గొట్ట రామబంటు 

పర్వత నెఖ్ముంత్లు దానిపై బడగ విసరి, 619 

సర్పరోముండు - తప్పుక _ సాహసొన 

హనుమ, స్తై బడ రా వాఠలితనయు డడ్డి 

ముక్కు. ధాలము వగులగా వెం త్తి త్తి నంత 

సర్పరోము డుదగుడై. సతః రమ్మె. (a pa (= 
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వాలి సుతు మోము చెక్కలై తూలి పోవ 
తన్ని నంతనె _ యార్సి _ రథమ్ము దూల్చి 

అంగదుడు కొండతో వాని నదర గొట్ట 

ధరణిపై గూలె నా (కూర దనుజు డపుడు. 621 

కినిసి వృశ్చికరోముండు గీలు కొనుచు 
నిర్భయంబుగ వడిదాకె నీలు నపుడు 
చిటికెలో వాని గర్వము చెదర జేసి 
నేల దూలగ దన్నె నా నీలు డడరి, ఓలి 

వాడు చచ్చుట గని _అగ్ని వర్గుడంత 

మేన బహు వహ్ని శిఖలును మెండు కొనుచు 
బహుశమై మండ శ్రీరామభ్శ్నదు దాకె 
వాని రాముండు చిటికెలో వసుధ గూల్చె. 824 

అసుర భటవరు లీరితి నవని గూల 

శాంతమును రోసి దానవ చక9వర్తి 
శేషజోదగ మూర్తియై రోషమురఅ 
రథము రాముని జేర్ప సారధికి జెప్పెం £24 

సారధటు లొనరింవ రాక్షస విభుండు 

పట్టగా రాని కోపాన ప్రజ్వరిల్లి 

[పళయ మేఘార్భటిని రామ భదు తోడ 

వలికె నీరీ* నరదంబు పైన నిలచి. 6. 

రావణుని తోడి యుద్ద మో రామ! ఏగుము 

ఆలి తోడ నాటలు గా వడవు లందు, 

ప9బల బలమున చిక్చాలవరుల గెల్చి 

బానిసల జేసి నట్టి రావణుఢ . నేనుః 626 
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కాయ గసురులు మెసపడి కప్పలు _ నేడు 

నిన్ను గాపాడగా రామ ! నేర రిచట ; 

ఖీరమును వీడి _ రణభూమి బారి _ వనుల 

దూరకుము నవ్వుదురు గాదె _ ఖీరుడవని. 827 
ఖీ 

అనుచు విల్లెక్కు పెట్టి నయ్యనుర విభుడు 
[ప్రళయ మౌఠ్వినినోదమ్ను. శవబల జేసి 

శరము సంధించి రాముని శక్తీ కొఅ;ది 

నేయ గెంచెడి వేళ _ దేవేందు డంత. 62g 

రథముపై రావణుండుండ.-_రామ నృ వతి 

పుడమి నిలచుచు నతనితో పోరు సలుష 

ననుచితమ్ముని _ మదిసెరిచి _ ఇతి రయాన 
రధము _ శస్తా9దు లిచ్చి సారధిని బంపె. 628 

వానితో వేగ మాతలి వచ్చి _ రామ 

భదు9నకు _మొక్కి _ ఇంధు9ఏండు బంపె ననగ 

వంతసము నొంది శ్రీళామ చం|దుడంత 

నస్ర్ర శస్తాదులను 'ధాల్చి _ అరద మెక్కె. 67a 

అమరు లాకఫమున నిల్చి యబై జూడ 

పూల జల్లులు దివినుండి లీల గుకియ 
కపుల జయజయ ధ్వనులు లోకముల నిండ 

రథము నధిరోహుణము చేసె రామమూర్తి 871 

గిరిని గిరియును _ ధరణిని ధరణ్ _ మరయు 

జలధి జలధిని, దార్కొావి చెలగు నదుల 

నసుర = ప్రైరియు సురవై రి _యతుల ఘోర 

యుద్ద మొనరింవ దొడ,గి రత్యుుగ శ, ర్ం pra 
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భండనమ్మున రాము డుద్దండ లీల 

రాక్షసౌధిపు' యు శ్ర స్ర్రముల ద్రుంచి 

(పతి శరములు సంధించి _ ప్రతిభ జూపి 

వివిధ శరముల దనుజు నావేశ ముడిపె, గ్రిఫిఫి 

అంతకును మున్ను యుద్ధమ్ము అవని నెన్నా 

జరిగె పలుమారు లై న-యీా సమర మరయ 

గణుతి. గాం చెడి' “దని సురగణము లెల్ల 

రుఖయ బల్ముల బొగడిరి నభము నుండి, . 634 

వింటి గర్జన లుజబుములై _ విపుల శ క్రి 

దీప్త శరములు మేరుపులె. - దెగుషు 4 పడెడి 

మణి గణాదులు చినుకులై. _మహిని చెలగ 

ధరణి గన వాన కాలము తలపు వచ్చె; 635 

వం డి క౦ఠుడనరిత కోపము వహించి 

డేవ "గంధర్వ. శరము సంధిం చీ తిగిచి 

రామభ।దునిపై పెన విక్రమము. మరయ. 

వేసియార్చెను, దిగ్గంతి వీను అదర. 636 

ఆతురత లేక రాము డయ్యదను నందె 

ప్రతిశరమ్మేసీ తద్బాణ గతి మర్తల్న్ . 

[దుంచె తత్క్షణ మదిగాంచి దుష్ట దనుజు 

డమిత రోషాన మంకికాప్ర్రమును - తిగిచె, 697 

ఆశరమ్మున జనియంచె - నగజీతమ్ము 

లగుచు - ఘన సర్పజా ల_ మయ్యవసరమున 

రామ డతివేగ గారుడాస్త్రమ్ము దూసి 

కుప్ప గూల్చెను పాముల నప్పు డపుడె. 638 
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అదియు వృధయయి కడు వేగ మవని డుల్ల 

దనుజు డతుగ9 హృదయుడై - ధర కలంగ 

చేతి శూలము మంతి9ంచి శ్రీఘ9 చేయ 

రామునిందాకె నది గిప్పు రాలు కొంచు, boy 

రాము డా శూఅమస్ దుంప - రహి వహించి 
[తిదశ ప్రభు డొసంగిన శక్తి దీసి యేసె; 

బొదలుచును నేగి _యది _ దూల్చె భువన మధర 

దనుజు శూలము _ యది గాంచి దశముఖుండు. 640 

ఉగగతర, రూపుడై మహోద]గ గతుల 
విశిఖములు వింట సంధించి విడచు చుండ 

చకిత మందక _ తేజాన శరము అన్ని 

నేల దూల్చెను రాముండు నేర్చు మెరసి. B41 

సూటిగొని వది తలల కిరీటములను 

నేల వడజేసి దనుజుని చెత్తి పగుల . 

శరము లేసిన _ దనుజుంఢు కరము కినుక 
రాము నదలించె వేయి బాణములు వేసి £42 

రావణుండేయు బాణాల రామ విభుని 

తనువు నిలువెల్ల జీలి రకములు పార 
నరుణ కాంతుల నస్తా(ది నధి వసిం 

భానుడో యన దోచె నద్భాను శులుడు, 649 

అంత రఘువరు డలిగి యత్యంత శ కీ 
బొణ వృష్టిని గురియించె _ షం జి ముఖుడు 

కాలు - చెయి - వేళ్లు _ కదలక "కట్ట వోలె 
మేను వాలిచినరదము మీద పోలి. G4 
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సూతు డక్షాల్ల కీత్రుండు సుకృత బుద్ది. 
రావణుని పాణముల్లు నిల _ రథము నంత 
కొంత దూరము. గొంప్లోయె _ కొరిత్ల వడికి 
కోలుకొని రావణుడు శ్రీవ కోప మంది, _ 8 
అతుల బలశాలి రావణుడరుల కోడి 

కదనమును వీడె నను నపఖ్యారి నాకు 
గలుగ జేసికి వనినంత _ కాలకేతు. 
డసుర వీభుగాంచి పినయాన' ననియె నిట్లు 646 

అలసికివీ నీవు నీక్షేమ మరయ వేతీస్' "- 

నట్ట బాధ్యత నాయందు నలర్లు రత్హన్త 

కొంత విశంతి నీక్షున్ను. గ్గుట్టిముల్లక్తు 

కలుగజేయగ వీడికి కడన భూమి 84 
(పొజ్జుడగు మాతు డెప్పుడు రథుమి. శేషు 
వ రయు _ విది ధర్మ మగుట _ నీవరుల బాణ 
ఘాతముల మూర్శలో ముళ్లు కారణస్తుత. 
దెప్పఠిల జేయ నిచటికి దెచ్చిన్నాత్తఖ 648 

ఇదియె నా దోసమైన నో ఇంద కళ 

నన్ను శిక్షింపు మనినంత ఖిన్ను డగుత్తు ,.. 
రథము వేపేగ నడపుము రాము డాక 

ననుటయును కాలకేతు దా నటుళొవర్స్యె,. 640 

అగస్హ్య మహాముని వచ్చి- iy రామునకు 

ఆదిత్య హృదయము నంపచేశించుట 
రామ రావణ ఘోర సం[గామ మఠరయ 

బహుకు తూహలుడై ముని వరు కగస్త్యు 
డమరులను గూడి బహంశద్ధ నాకసమున 
ను౦డి యుద్ధమ్ము ఇిలకించ్చు చుండు వేళ. 80 
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రావణుని గొని సూతుండు - రణము వీడి 
చనిన్య యంత మహాముని _ జయము గూర్చి 
చింత మునిగిన 'రాముని జేరి యధిక 

వత్సలత పొంద విజయ సంపాప్తి కొరకు. 

మంత9 మువదేశ మొనరి9ప మౌని వరుడు 
ముదితుడై రామచం(డుని ముఠిదు నిలచి 

' రామః రామః మహాబాహు; రమ్య చరిత! 

విను సనాతన మగు మంతమును వచింతు. 

సూర్య మండలాతర్యామి _ ఆర్య వినుత? 
పరమ పురుషుడు మూలమై బరగు నేట్టి 
దివ్యమగు మం(తఠాజ “మాదిత్యహృదయ” 

మిపుడు నీకు పదేశింప నెద.దలం'చి, 

వచ్చి నాతను; శుచివయి వచ్చి తేని. 

మంత మువదేశ మొనరింతు _ మహిత. భ క్రీ 

ఫఠన మొనరించి ముమ్మారు పలికి శ్తేని 

కార్య సిద్ధియు _ విజయము - కలుగు, రామః 

ఉ త్రమమ్మిది -చూఢ నాయుష్కశమ్ము. 
శోక చింతా ప9శమనమ్ము _ శుభట _ మిల 

పాప హరణమ్ము. - పటు వీఠళ్య వరనమ్ము.. 

తాప నాశమ్ము బహుళ |వతాప యుతము. , 

రామః! (యామం [త నుహిమెచవే రావణుఠడు 

- ఘోశ'సంగా9మ రంగాన గూలు - నిజము! 

నిష్టమెయి. ఇ దీని షఠ్రియింప _ నిఖిల లోక, 

కారకుడు _ భాస్కరుడు = శభంకరుడు నగును, 
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బిహ్మ వి షు స్వరూపుండు _ పరమ పురుషు 

డాది శంకరు _ డఖిల గ్రహాదులకును 

జన్మ సంస్థానుడు పఠమేశ్వరుడు _నతథు 

ధరణి కాధార భూతుండు -తాత్వి కుండు, త? 

సకల భూత శరణు డై _- సకల మగుచు 

నిఖిల మునిగణ హృోదయుడై _ నిత్యుత గుచు 

పంచ భూ తాత్మ కుండయి _ పవలు' జేయి 

జగము గాపొడు చుండెడి శంభు వితడు. 658 

అల హిరణ్య నర్భుండున్ను, అంశు మాలి 

ద్యుపతి _ నుమరీచి - యజనురడు' _ ద్యుతికరుండు 
చేద వేదాంగ హృదయ న సఒవేది' 'కమిర 

హరుడు - హరిదశ్వ రథమున నఠుగు నతడె. "659 

ఆశ్వినులు _ సాధ్యు తను _ సహ్మసార్చి _ త్వష్ట 

తపన శిశిర రవులును _ మారాండు"- డగ్ని' 
గర్భు - డదికి సుతుడు" - దివాకరుడు - మరుడు 

శిశిర నాశను - డగ్నియు - శశి యితండెం "688 

ప౦ణవ నాదాది దేవుడు = వ్ ' భాస్కతుండు. 

అష్ట దిక్పుతుల్. తానౌచు' 'నఅర'చునుడు ' 

ద్వాదశాత్ముండు నభిలమౌ తారకలకు “" 

పకియు _ విశ్వాత్ముడును - ( (గహపకి ౮ యతండే, Gel 

మహితు డొతడె _ - వదునాల్లు. మనువు అతడె 

అగ్ని _ వాయువు _ నాకాశ "మవని _ జలము 

లన్నియును తానెయై జగమంత నిండు 

సకల బుతుకర్త - అనితర సాధ్యు డతడె, * 882 
శ sh 

EL] 
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జగము సృజియించు వోడు _ ముజ్జగము గూల్వు 
విలయ లయకాల కొలు౦ండు ._ వీషయ భోక్త క 

జగములకు _పీరకుడు కర్మ జరుపు వాడు 

విజయమును మోక్షమును గూర్చు_విభుతతండు. 663 

బాంధ్రవుడు _ శా్యతవుడు _ మృత్యు బంధము అకు 

బాధ్యు శాధ్యుడు _ సవిభా భాసమాన 

'విశ్వ హృ డయుడు _ పదునాల్లు విశ్వములకు 

జీవ నాడి - పెలుంగుల - శీవగజ్ఞ. 664 

జ్జావ షుదవించు నష్టావధాని యతడు 

చేవ వానవ పూజ్యుండు _ దివ్యమైన 

స్వర 4 రుచి కిరణమ్శూల - సర్వ జగము 

దివ్య తేజో మయము చేయు _ దీప్తు డతడు. 66 శ 

నర్వ దేవాత్మకుండును _ సకల లోక 

పొవనుడు + తన్ను నమ్మిన పరమ జనుల 
(బహ్మ లోకము చేర్చు సత్పభు వతండు 

అతడుక్థైలేనిదె _ లేదేది _ యవని ననుచు, 66k 

మహిత బీజాక్ష రాస్విత  మం|తరా జ 

మతడు కరుణ రామువకును నవ్వ డషడె 
శ కీ నుపదేళ మొనరించి చనిన పిదవ 
రాము డతినిష్ట తాను మం[తమ్ము నెరిగి 067 

క్యా మొనరించి _ సద్భ క ఓ _ తపను గొల్బె 

పూని ముమ్మారు నతి శచిర్మ్శూతు డగుచు 

పిదప నాదిత్యు వీక్షించి - (పయత ఓమొక్కి 

_ అస్త్ర శస్ర్రమ్ము లిరు చేతు లందు దాల్చె. [69 
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రావణవధ 

తన్నెదుర్కొన దలగొను దనుజ విభుని 

కాంచ నాంచిత రధమును గాంచి రాము 

డ_పమత్తత _ మాతలి నరసి _ రథము 

జూపి _ భదత దెల్పుచు చావ మూని 669 

కదాని దాకగ మన యరదమ్ము నిపుడె 
తోలు” మని శక సూతునితో వచింఛి 
ఎన్నియో 'మ్లోర యుద్ధమ్ము లెరుగు నీకు 

భ|దతలు చెప్పుటలు నాకు పొడి గాదు, 670 

ఆమర విభు నంతవానికి ౬ ఆ సురాసు 
రులకు జరిగిన ఘవయుద్ధములను _ తెరు 

డోలినట్టి చతురుడ వీ వేళ నాకు 

సారధిగ నుంటి వది యెంతొ సంతసమని, 671 

చతురతను రాఘపుండప్ప శ|క సూతు 

ఘనత గొనియాజ _ నాతడు కడు సమర్థ 
గకిని _నరి స్యండనము నిజ గతులు దప్ప 

రహిని రథ ఘరిటిక లు [మోయ రథము నడిపె. 67: 

అది కనుంగొని దివిజ కులాంతకుండు 

తామ విస్ఫారి తాక్షు డై - ధరణి వణక 

శాత శరముల నాఠరామచందు నేయ 

త్రీవతర కోపమున భూరి తేజుడగుచు 679 

రయమునన్ రామచం దు డై ౦్యదాసుగమును 

సజ్యమొనరించి _ తిరమగు శ క్రై విడువ 

దనుజ వతి తీవ) తర శస్త్ర దర్ప ముడుప 

అ శరజ్వాల లాకాశ మంటు కొనియె, £74 
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గాను రావణు లుగ9 సంగా9%మ సిక్సు 

దాకి సింగంబు లటు యుద మొ నర్చ 
లా థి 

నవుర వీక్షణ కాంక్ష నయ్యుమరులు దివి 

బార్లు దీదిది నుత్సాహ ఇ 3తు లగుచుం 675 

తట్టి తరి _ రావణుని నాశ మవని దెల్పు 

దారుణోత్చాతములు దోచె _ థరణి వణకె; 

రక్త వర్షము రావణు రథముపై న 
గురిసె _ గద్దలు వినువీధి _ గుంపు గజ్జె. 678 

కోరణమ్ముల పొడసూపె తోక చుక్క 

లెన్నియో నాడు అంకపై నీను బూని 
ఉల్క్మలమ్ములు రాలె మహోగి గతిని 

నక్క కూతలు మెండయె . దిక్కులదరె. 677 

విజయ సూచకముగ రామ విభుని దెసను 

పభ నిమిత్తంబు లెన్నియో చూడ నాయె 
అత్మ గతి మైన శుభ సూచనాళి దలచి 

అరమ సంతృప్తి రాముడు పరవశించె. 68 

పటుతరోత్యాహుడై రామభదుి డంత 

జయ జిగిషను _ రాపణు శక్తులుడుప 

నుగ కోదండ ధారి నూర్చు అలర 

వీర రన మూర్తియై రణ వీధి దోచె. 679 

రావణుండంత కార నారాచములను 

డశరథాత్మజు నొప్పిం౦ప _ తత్ క్షణమ్ము 

శిత శిలీముఖ జ్వాలల _ సింహ బలుడు 

రావణుని నొవ్వ జేసె విరామ మిడక, 630 
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ఘోరమగు ద్వంద్వ యుద్ధ మా వీరువరుల 

కప్పుడు వర్తి లై భువనము అదరు నటుల 
అం a తీ చేష్ట లను దక్కి నిరువై పు సన లన్ని 

వారి యుద్ధాన నుత్చాహ వంతు లై రి. 681 

రోష భీషణ వదను డై రోజుచున్న 
దనుజ విభుగాంచి శ్రీరామ ధరణి ధవుడు 

ద్వి గుజీతోత్సాహ వంతుడై _ ధీరమతిని 

పలికె నీరీ% రావణు డులికి పడగ, - 682 

అతుఐ బలశాలి. నంచు నీమకి దలంచి. 

విజ్ఞ వీగుచు నుంటి వీ వేళ నిన్ను 
కదన రంగాన నే గూల్తు _ కంజభవుడె  . 

నిన్ను గాపాడ లేడిది నిశ్చయమ్ము. 683 

ఆష్ట దిక్చాల వరులను నాల మందు. 

నోర్చి జయమంది?వి గాక _ యోర్వ గలవెః 

షురు నగదీరు - రణశూరు _ మేటి వీరు 

మేఘ గంఖీరు నీరామ మేదినీశ, (004 

జయము గొన నీదు తరమె? ఓచపల బుద్ది 

సాధు లగు స్త్రీల చెరబట్టి _ సతము జపము 

సలుపు మునులను బాధించి _ సాహసమ్మ | 

టంచు - దలచుట గన నాత్మ వంచనమ్మె, 685 

నీ నాసటి వాలు హరియింప _ నేడు - రామ 

బాణ మియ్యొడ సిద్ధమై (పబలి యుండ 

బయట బడి - భూమీపై నీవు (బతుకగలవె? 

అనిని గెల్చుట నీయడీ యాన గాక, 6006 
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కాలుడదె కన్ను. గిటెను - కాల మిపుడు. 

చేరువై నది - నీ మేన చెమట పట్టె 
మహిత రాక్షస రులు మం*9 వర్యు 

లందరును ఘోర యుద్ధాల హతులు నై ర, 687 

అని వచించెడు శ్రీరాము నరసి _ దనుజ 
పఠియు _ భూరి ప్రతాప దంభమ్మూ లేల? 

మాట లేటికి? రణభూమి మన బలమ్ము 

సురలు _ జనములు-మునులును చూడరొక్కా? 606 

వేయి మాట అవేలఅ ? యీ వేళ రామ! 

బ్రహ్మ రుదులు నిట నడ్డు పడిన గూడ 
విడువ నిన్ను నీతమ్ముని _ విజయ మంద 
కుండ _ రణభూమి విడువ గై కొంటి (వతిన, 689 

అనుచు రావణు డుగుడై _ ధనువు దాల్చ 

రాముడును శాంతమును వీడి _ రాజసము 
పొంగి పొరలగ _ తీ(వుడై - పోరు సల్చ 

సిద్ధ మైనంత _ నిరువురు యోద్ధ అపుడు. 690 

గగనమున సిద్ధ - గంధర్వ గణము లాది 

సురలు. గుమికూడి చోద్యము చూచు చుండ 
రేయి వగలనకయె వారు రెచ్చి _ రెచ్చి 

ఏడు దినములు పోరాడి రీర్ష్య బూని 691 

ఉగ్ర శరము లేయుచు రాము డుర్వి పైన 

దనుజు శిరములు తెగ వేయ . దైత్య విభుడు 

మరల మొలచు శిరములతో _ మహి వణంక 

చేసె రామునితో కడు చితరణము, 692 
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తలలు మొలచుట గని రామ ధరణి ధవుడు 

స్మయము జెంద _ నంత . విథీషణుండు 

సంజ్ఞచే జూపె _ తనయన్న సతము నాఖి 

నిమ్ముగా దాల్చు నమృత భాండమ్ము నపుడు. 699 

విజ్య రిలి దేవ గంధర్వ [పభృతు లలర 

అగ్ని బొబమ్ము _ రాముడు నమర వెరి 
నాభి భాగాన నేయ _ నా నాభీ నున్న 

అమృత భాండ మహత్వ మ్ము నంత మొందె. 654 

అమృత భాండము తెగిపోయినంత తలలు 

మరల నొక నూట తొమ్మిది మార్లు మొలచె; 

తలలు పిమ్మట మొలచుట తప్పిపోయె 

నంత దనుజాకృతియు కడు వింత గొలిపెం 69 

ఆయిన పౌరుషమును వీడ కసుర భర్త 

మహిత సాయకముల దూసి - మంత మూది 

దిక్షగొని వేయ రాముని దిప్పి ముందు 

నన్నియును నిష్బలమ్ములై. అవని డుల్లె. _ 48 

కూణములు నిష్ఫలమ్ములై బరగి నంత 

తాల్మి నశియించి కుపితుడ్లై _ దనుజ పతియు 

వేయి ఘన శాత శరములు విడచి నంత _ . 

కంతలై రాము మేన రక్కములు చింది, 697 

అయిన చలియింపకుండ రామావనీందుి 

డతి నిశాత శరమ్ముల ననురు నేయ 
ననురుడును దీ]ప్త శరములు నవ్పుడెసె | 
నవియు నివియును పెనగెను నాకసమున, ద్ర 

4 7 
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గగనమున నున్న సుర ముని గణము లెల్లి 
నెన్న డిట్టి దురంబును నెరుగ మంచు 

చటుల భయమున నాశ్చర్య చకితు లగుచు 

సన్ను తించిరి వారల సత్వ మెంచి. 628 2 

రాము డంతట - మున్ను _ విరాధుడాది 

కార దనుజుల పుడమివై. గూల్మి నట్టి. 

తీవ) శరముల వడిదూసి ... దివిజ వై గ్ 

మీద శరవృష్టి గురియించె _ మేరు వదుర. 101 

or 

పరిగణింపక దనుజుూండు బాహు పటివ 

నద్భుతమ్మగు గద _ తోమ రాచి _ వివిధ 

ఆయుధమ్ముల శ్రీరాము నలయ జేసి ... 

నంత రాముడు చింతించు వపసరమున. 701 

సురవరాధిపు సారథి _ వరమ పురుషు 

విజయమును గోరు వాడయి - వినయముట్ట 

సర్వ మెదిగిన రావు! యూ సమయ మందు 

నే మెరుంగని యట్లు చరింతు వేమి? ౪02 

కాలమును వ్యర్థ పుచ్చక - కడు రయాన 
నతుల భీకర కమలాసనాస్ట్ర మేసి 
దనుజు గూల్పుము_ కాలమ్మి డగ్గరాయె. 

నితనికని చెప్పి మాతలి హితము' దెలి ప 03 

అనీమిషాధిపు సారధి యట్లు బలుక 

మరచి నట్టుల నటియించి | మహిమ దలచి 

పరమ కౌతుక మతియయి .భానుకులుడు.. 
ఘనతరమ్మగు మోదము గడలు కొనగ. 74 
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భువనముల సృష్ట కంటెను భూరితర (ప __ | 

యత్న మున - (బహ్మ నిర్మించి _ యఖిఅలోక : 

విజయ కాంక్షితుడౌ సుర విభునకీడిన న్ 
యా మహాస్త్రమె బిహ్మాస్త్ర మన బరంగు, 15 

లోక శాంతిని వాంఛించి |పొకటముగ .. 

నాడ గస్త్యుండు నిడె మెలు చూడగోరి' 

అట్టి బంహ్మాస్త్రమును దూసి _ అవని నాథ. 

తనయు డామంత9ణము చేసి దాల్చి నంత, 706 

వసుధ కంపించె _ కులగిరుల్ వడ వడంకేె 

నంబు నిధు లేడు సంక్షోభ మందే _'దివము " = 
పగుల బడినట్టు లయి భయ పడీరి సురలు. . 

రాము డ్రానరించు కోదండ రవము వినచు, ' “707 

[ప్రళయ కాలాగ్ని రుదు)డై వ9బలి రాము 

డరి భయంకర మైన (బహ్మాస్త్రమపుడు .. . 

మం(తము జపించి య (బహ్మను మతి దలంచి" 

ధనువు సవరించి విడచె నద్దను జు పైన. Th. 

అమ్మ హా స్త్రము శీ|ఘ: మా అసుర. విభుని : 

వక్షమును జీల్చి నమరుల కక్ష దీఠ' ౫” 

పా9ణములు తీ సివేగ _ ద్మ్గ్భాంతి. తాల 

సకల జగములు సంతోష జలధి మునగ హం 00 
Caan 

ఖీ న్ Ma . 

పరిణత మైన కరి వధ్శ్వి బఢిన యట్లు, . 

కుల నగంబొండు పుడమిపై గూల నట్లు" 

మాష థాన్యము రాసిగా పోసి నట్లు, ౨. 

పంక్తి కంఠుడు ధరణి పై పై (వాలీ 'పదిమేు. 710 
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అ:”బరము చిల్లు పడి దిక్కు, లదరునటుల 

దాశరథి యంత సింహనాదంభానల్న్ళు. 

(పస్తు౩ంచిరి ముదమంది వాననాళి 

దివ్య సుమములు గురిసిరి దేవగణము, 7H 

అసుర నాధుండు కూలిన అవసరమున 

నసుర బాధలు నేటితో నణగె నంచు 

అవని జనములు - వరమును అమర వరులు 

పట్టగా తాని ఆనంద భరితు లైరి. గె భా 

లోక కంటకు తయి మూడు లోకములకు 

కీడొనగ్చెిన రావణు గీటడంచి 

నట్టి రాముని దతిజేరి - అర్క తనయు 
డాది వీరులు పూజించి రాత్మ పొంగి, 113 

విఫిషాదుల విచారవంం 
అన్న మరణము గాంచుచు _ ఖిన్ను డగుచు 
తీవ తర దుఃఖితుండయి _ దిశలు వగుల 

నన్న పదముల పై వాలి _నార్తీ జెంది 

వెక్కి వెక్కుచు నేడ్చె విఖీషణుండు. 714 

అకట! సకల [వవంచమ్మ నని జయించి 

మేటి వీరు కెల్లను మేటి వగుచు 
దానవా్యగేసరుక వయి దనరు - నీవు 
నేటి కిటుల్లై తి వన్న! నే నేమ నందు. 715 

బాల భాస్కర కాంతుల లీల _ దివ్య 

మణి గణాంచిత నవరత్న మయము నగుచు 

దిశలు వెలుగంగ జేయు నీడివ్య _ ఘన _సు 
వర్ణ మకుటమ్మదిగొ! నేడు వసుధ బడియె, 716 
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వలదు యుద్దము - మనవైరి బలుడు _ గాన 
నతని సతి పీత నిప్పుడీ వతని కిడుట 
క్షేమమని యెంత జెప్పిన చెవిని 'నిడక 
చేటు కొని తెచ్చు కొంటి వీ పూట _ నిటుల,. 

ఈ విధమ్మున విలపించు నా విఖీష 
ణాఖ్యు గనుగొని _ రాఘవుడనునయించి ' 
పంచతను దొందినను తవ భా9త (బకికి 

యుండును _ స్వశౌర్య థె ధైర్య ధ్యు క్రి చేసి, 

అనుచు నూరడిలగ జేసి _ ఆసుర మృత _శ ' 

రీరమును గాంచి _ రఘుకుల విరు డంత 

పుష్పమాలను నటనుంచె _ పూజ్యుగశిని 

శూర రావణు గౌరవ సూచకముగ, 

రాముడు విఖీషణా ఖ్యు చేరంగ బిల్చి 

రావణున రూర్చ్వలోక సంభావయోగ్య 

గతులు కలుగగ కర్మ సంసార తతులు; 

సలుపు మనుచు బోధించె విజ్ఞాన _ధ్రభువు.. 

రావణుని ౮ రాణుల ఆక "ందన 

రాముచే రావణుడు రణ రంగమందు 

నిహతుడై పడె నని విని నిలువ లేక 
అంతిపురి వీడి యాతనీ కాంత లెల్ల 
వచ్చి రణ భూమిని మృత రావణుని గనిరి, 

అనిని గూలిన తమ నాధు నరసి _పనలి 
పనలి దుఃఖించిరి దనుజ వనిత కెల్ల 
పట్ట మహిషి మండోదరి ప్రాణనాధు 
పాదముల (వాలి రోదించె బహు విధాల. 
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దనుజ కాంతల రోదన ధ్వనులు రేగి. 

నిండిపోయెను _ భూమియు నింగి. కూడ 

అంత మండోదరి దేవి యార్త నాద 

మువనీ కంపింవ వ్యాపించె _ నన్ని దెపల_ 723 

అకట! జానకి నప్పుడే ఆ నరేం|ద 

సుతున కిచ్చిన మాకిద్దీ. శోక మ్రున్నె 2 

బం్పధ్గు మితు)లు రణభూమి వ్రడగనేలః 
కుమిలి రాక్షసకులమెల్ల కుందనేల = 724 

పుణ్యవతి సీత పై నీకు బుట్టి _ పెరిగి 
నట్టి కామము కాలాగ్ని యగుచు _ విన్ను. 

నన్ను - కులమును మంతుల . నాధి! నిఖిల 

హితుల కొమరుల -_ నరయ దహించి పె వై చె 725 

ఇల నరుంధతి _ అల్లరోహిణుల కంటె 

పరమ పావని జనక భూపాల పు్యతి 

కడు విశిష్ట - పఠివ9త _ కామ దృష్టి 

నామె మృచ్చిలి తెచ్చితి వడవి నుండి. 726 

తెచ్చితివి; దాన ఫలమేమి?శేలె నీకు 
కామితము దీరెనా? చేటు గలిగె ? నింక 

కుల వినాశము చేకూరె 1? కలుష మబ్వె? 

భోగ మిసుమంత యును గూడ ్ పొనగ లేదు, 757 

పొప కర్న లిల. వరి ఫక్వము, వహింప 

తత్స ల మనివా, ౌ ర్య మయి క ర్రకుఘటిల్లు; . 

శుభము లొనరించు పురుషుండు సుఖము లొందు 

దోషకారికి ద్విగుజిత దుఃఖ మొదవు. 728 
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అంద. మింపిందు బహు సుందరాంగు' లెంద 
రెండరో సీత మించి నీముందు నుండ; : -... 
మోహ _ మవివేక మకట! నిఫ్[మ్లుంచి వై చె 
గాక _ నధికయే?- వారల కంటె సీత్ర, 

2 టో ౧. 

సష్పకమ్మెక్కి స్ో. (శిభవవములను 

అందు విహరించి - యాసేంద వనుతవించి 

చివరి కీ విధి “విధవ” వై చెలగ వలసె, 

అనుచు మయపుతి9 _ బహు దుఃఖ మావేహింవ 

(పళయ రుంరూనిలో దూత (పనవ లతిక 
భంగి వణకుచు _- భర్తృ శవాన (వాలి 

యేడ్బె చూచెడి వారల యెడద ద్ కరుగ్న 

er మన ల ira 

పరమ దుఃకా ర్వ లౌఛు రావణుని వత్తు 

అంద రావిధీ విలపింప ఇనభట నున్న 

కపుల కన్నులు దనుజుల కనులు గూడ 

చెమ్మగిలినవి _ దుఃఖ వీచికలు రేగ. 

అంద రావిధి విలపింప 3 నా . విభ్రీష. Re 
ణుండు _ తానేడ్చి _ య్యోద్యార్నీ బైండు | మదిని 

దుఃఖమును. మింగి. అన్నక్షు మరిత, ముడుగ . 

పరమ నియతిని సంస్కార పితత్షి జరి పెం 

a ౧. 

గంధమును బూసి _ పూలు నక్షత్రల్లు దీఠ్చి 

వర సుగంధాది.దవ్యముల్ వస్త్ర తత్నులు'. 

దనుజ విభు దేహమున నుంచి, _. ధర్మ. నిరతి. 

అగ్ని నిడెను విఖీషణు డాక్షణాన. 
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పరుల హీంసయు - దుర్చుద్ది _ పాపకర్మ 
మూర్గమును - రోషమును _ తెజ మోహములును 

బఆము చలమును _ షడ్వర్గ భావములును 

చూడ చితి కాలి దేహితో బూడిదాయె, 745 

పిదప స్నానము చేసి విభీషణుండు 

భా9తకు తిలోడకము లిడి _ పరమదుఃఖ 
భాఠమున మున్లి - అన్నశై పరితపించి 
బాలకుని భంగి యేడ్చె సొభాగాత మెంచి, 16 

చేయ తగిన కార్యము లెల్ల చేసి _ఆ-వి 

ఫీషణుతు _ రాక్షస స్త్రీల ఘోష్తమాన్ని 
పంపె పురమున .-- కంత _ నా - భానుకులుడు 

మాతలిని వీల్చి యిటు ముదమార్శ బల్కె. 797 

ఘోర రణమున జయ మొనగూడు విధిని 

రథము నడపిన చతుర సారధి వేటంచు 

బొగడి _ మృదు భాషణమ్ముల తగ వచించి 

పంపె నాతని దేవేం్యద వట్టమునకు. 7:8 

విఫిష పట్రాఖిషేక వుం 

సత్య సంధుతు శ్రీరామచం[దమూర్తి 
పిియముగా అక్ష్మణునకు _ విఖీషణాఖ్యు 
రమణ మీఠగ దానవ తాజ్య మహిత 
పదవి కభిషిక్తు జేయగా ముదల నిడెను. 7 

స్వర్ణ కుంభము అందున _ సప్త సాగ 

రముఅ జలఅముఆ రప్పించి _ లక్ష్మణుండు 

అసుర రాజ్య సింహాసన మప్పగించె 

వేద ఘోషల మథ్య విఫీషణజునకు. 740 



యుద్ధకాఆడ 445 

కపులు రాక్షస .లరతట, కలసి మెలసి, 

సోదరుల.;భంగి వర్తించి _ రాడరమున్ల 

మెలగ మొదలిడి. రెల్లకు మెచ్చు కొనగ 
రామమూర్తి సంతోషాంత రంగు డయ్యె. . . 4 

రాజ పీఠ మధిష్టంచి _ లక్ష్య ముంచి 

రామ నృ శతృుజీకు. ఇహ విధ" రతర ఖచ్చిత. 

భూషణారుబరముల నిచ్చి పూజ లిడెను. 

వినయ గుణ భూషణుండ వ్విభీషణుండు. .. గ 

న. కు స య. 

రాముడు సితను రప్పుంచుట 

రావణుడు: ఘోళ పల్యుగావు ఠంగ మంచు 
ముగిసె.:నను చన్లనౌ కార్త. = ముగుజ సీత 
కెరుగ బలుకచు గొని కేఠ నిన .కుకుంతు 
దనుజ విభు గోర. నఠితటె య తత్ క్తణమ్ము, 749 

ఆవిఖీషఖు న్నాజ్ఞచే ఇ నసుర.కాంత 

లెల్ల సీతక్షు, రావణు .మృశిని దెతిపి.. 
ధవుని చేధంగ సమయము ధకిసె నంచు. 
బయలు డేరంగ నుత్చాహ వరిని జేశి 744 

జలక మార్చిరి వన్నీటి జలము లందు. 

పట్టు పట్టము సవరించి పసుపు? బాస 
పూలు ముడీ చి చందన మద్ది పూడ వః క్రి 

మేలి మజే భూషణములు చాల దొడగి. 145 

సర్వ సౌభాగ్య విభవ. వర్చఫ్వి, మైన. 

ధరణి శుత సీశ రఘురాము శని: నంత 
అందలమ్మ్టున ఎక్కించి - అనుక. కాంత 

లాదరమ్మున గొని చచ్చి టకు (పీతి 786 
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వినయ వినమిత గా[తయై విభుని పాద 

పద్మముల |వాలె భక్తి నహప్పరము సాధి, 

సకల కపులామె గనుగొని స్వాంత మందు 

పంతసించిరి పరమ హర్షంబు చెంది, 7&7 

రీ శ 0 న్న? సీత అగ్ని ప వెశవుం 
ఆంత నొక్కింత తడవాగి _ నర్మ వంజ్యు 

డవని సుతగని _ గద్దదు తగుచు _ నకల 

కపులు _ రాక్షస గణములు _ కలత జైెంద 

పలికె నీరితి విస్పస్ట వాక్య నమితి. 748 

సతిని శెరగొన్న రావణు సత్వ ముడిపి 
గెలువ లేడయ్యె రాముడస్ పలుకు అకును' 

తావు లేకుండ కూల్చితి దైత్యు = నింక 

నీవు చనవచ్చు స్వేచ్చమై నెచటికై న. 748 

అనెడు రాముని పలుకు లయ్యవని జాత 

కర్ణముల సోకి ములుకులై గాడి పరువ 
భూమి నుత కొయ్య బారెను _ మూర్చ చెలది 
మొదలు నరికిన కదళియై భూమిపైన 0 

ఇంత యుద్ధమ్ము చేసి _ జయించి-లావ 

ణాసురుని జంపినది యెల్ల _ అవని సుతను 

నిట్ట సామాన్య వలెను హింసించు కొరక? 
పంచభూతమ్ము లెరుగవే పడతి ఘనత |; 751 

ఆమె పాతి |వత్య మనవద్యమ్ము కాదె? 

ఆమె నిప్ప వంటిది; దోష మంటు కొనునె? 

రాము డెరుగడె యామె శీలము నెడద 

పడతి స్త్రీల కాదర్శమౌ పుడమిలోన 12 
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కొంత వడి కామె యొక్కింత కోలు కొంచు 

పలికె! నాశీల మెరిగియు _ పరుషములను 

పలుక భావ్యమె ? నీవొక్క బాణమేసి 

నన్ను తెగటార్చు టుచితమ్ము; నాథ! మరియు ఈ శా చతొ 

ఎట్టి పాప మెబుగని నే గిల్టీ వాదు 

మేన భరియింవ జాలనో (పాణ నాధ? 

వహ్ని ఎెలకొల్ప _ మీ అవవాదు మాయ 

పంటు దూశేద _మీరెల్ల రరయు చుండ, 754 

అనుచు దినత పలికెడు నవని తనయ 

పలుకులకు రాక్షసాళియు ప్లవగు లెల్ల 

కంట కన్న్టి కాల్వలు గార్ని నారు 

ఇంత రాముని యెడద గహింత లేక, 75 

జనకసుత యంత చెంతలక్ష్మణుని గాంచి 

పరమసొజన్య మూర్తి త్వద్భాత , యొరిగి 

నాదు శీలము శంశకించె . నాకు నింక 

బతు కడేల? యటంచు దా బలికె కు9ంగి 756 

అనఘ! మిధ్యాపవాదము ననుసరించి 

నేరిరై జీవితమ్ము సాగించు దాన ? 
భర్త గౌరవ మందని భార్య (బతుకు 

నరక తుల్యము - మరణమే శరణ -మార్యః 147 

ఈ ప్యసనమున నేను జీవింవ నేర! 

చికిని పేర్పింపు మిపుడెల్ల హితుల మోల 

నాధు వద పంకజమ్ముల నాదు మదిని 

నరసి గొల్బుచు దీపాగ్ని యందు జొత్తు, న; 
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అనిన _ దూఖించి ఆక్ష్మణు తనుజు గాంచి 

తదనుమతమ్మున జగములు దద్దరిన్స 
హరులు వెజగంద = రాక్షసులయొ్యు[ యనగ 

చింత కట్టెలు పేర్చించి = చితి రగిల్బె, 758 

పరమ సాధ్వీలలామయౌ పడతి యగుట 

పుణ్య సొశీల్య మూనిన. పొలతి సీత 

రాము ఫడ్ర్ ముల నెడే నిల్స్ - రామునకును 

అంజలించుచు వేడీ జొచ్చె నగ్ని యందు, "650 

సాధ్వి జగడ్గేక స్తావని వృధ్వి జాత 
భర్తృ పద చింతల్పైక స్వభావి _ సిత 

వహ్ని జొచ్చిన వసుథ నర్వమ్ము వణక; 

తారకలు ఠొల్వే జగములు తల్ల డిల్లె i6l 

మిండీ కలటుతు జెగ సెడీ మంట లందు 

జొచ్చె. జావకి అపథింద మచ్చ మాయ 
అపుడు కష్పలొనకించు “వాషి'రవమ్ము 
లవని తగుతగ రేగె భఖభయంకరముగ, 162 

పావక జాక్టీఆ లో సాథ్వి పోవనక్య 

మహిమ _ చల్లిల్జై_ - వెచ్నెల మాత్మీటరగె; 

అగ్ని మానజాక్యశిని ప9ళ్యక్ష మయె్యె 

జానశీ వతికిని నమస్కార మిడుచు. m1 చం వ 

పలికె; ఓర్తామ! యాసీత 4 భవ్యచరిత 1 
పరమస్తాథ్వికు 1, తట్ల = సౌభాగ్య నల్లి t 

అవని జన, వినుత చరిత్ర అతి పమ్మిత t 

ఇట్టి యీతళ్లి నంటంగ చేరి తరము? "64 
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అనుచు నర్తిభ క వ జనకర్వాజల్ల న్నాడు 

అవ్చగిరచిన. మాడ్చి నయ్యగ్ని. హో్యతు 
డవని సుత సీత, రామున కప్ప గించె 

జగము సర్వము నానంద జలధి దేల. 6 తల 

వనజ స్థంభవుండును. ముని. వరులు సురలు 

పకల దిక్నోల్లురును బుషి సతులు _ బుషులు 

దశరథేశుండు సహిత .మాదరము నొ 

వచ్చి దీవించి మగిడిరి స్వర్ణ సంక 766 

నంబరమ్మున. నవ్సడు సకల “సురలు 

సీత సాశ్ల్య మునకు నన్నె రువు నొంది 
త్ర రఘూద్వహు (వస్తుతి జేసి _ మిగుల 

పూల వానలు .గురిసిరి వడమి :మీద. 767 చ్ 

రాము డానంద భతికాను రాగ మొవ్వ 

జనక సుత న్నాదరించెను జనము పొగడ; 

బవర మందున .గూలిన వ్షవగు. లెల్ల 

(బహ్మ కరుడా కటాక్లావ (బకికి నారు. ' వ్ 

ప విమానము 

షోగా నిచ్చుట 
మనుజ నాధుండు పిదప నద్దనుజ విభుని 

గని వచించె జీ వచ్చి న పనులు దీ 
నింక తడ యగ రాదు. నేనేగ వలయు 
మా అయోధ్యకు నీ వనుములిని నీడుము. tt tee 
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అనుచు దెకిపిన రామున కంజలించి 

కాంచనాంచిత నవరత్న ఖచిత మైన 

పుష్పకమ్మును దెప్పించి భూమి వరికి. 

కాన్మగా నిచ్చె నపుడు రాక్షస విభుండు, — లా కా 

[పాణములు లెక్క సీయక బవర మందు 

దానవుల నెల్ల నిర్ణించి _ తనకు దె వై త్య 

రాజ్య రాజత్వ పారి షి ష'కారకులు బై న. 

పకల కపులను తగురీ3 వత్కరించె. . 771 

దాశరథి మానసమున నంతసము నొంద 

కాంచనాంచిత భూషలు కాన్మ లిచ్చి 

గౌరవము జూపి _ స్మగీవు గౌగిలించి 

అంజనీ ప్కుతు చెంతయో యఖి నుతించె 77 ma 

రాముని అయోధ్యా ప ప/యాణవు 

భాను వంశాబ్ది చందుిని రుం 

అసురక్రుల సాయకుండంత నాజ్ఞ లిడెను 

పుష్పకము. షిద్ధవె వొొనఠించి భూమి పళం-పి 

యాణమునక౦త సన్నాహ మమర జేయ, 178 

జానకీదేవి కోరిక - జగమువొగడ 

 శమ్మ్య గుణులై న సరమాది రమణు లెల్ల 
రా మెతో నయోధ్యకు జన _ నవుడె-మురిసి 

పయనమైనారు'తమ పూర్వ భాగ్యమముచు. 774 

రఘు వరుండంత జానకీ లలన తోడ 

లక్ష్మణుని తోడ - వాయుజార్మజుల తోడ 
కపిబలము తోడ = రాక్షస నృపతి తోడ, 

పుష్పక మ్మెక్కె సాకేత వరము, జేర. షెఫ్ 
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పుష్పక మేేగు మార్గాన _ భూమి సుతకు 

తాము వెదకుచు వడ్డ కష్టముల నెల్ల. 

చెప్పి విశదీకరింప _ నాసీత _ కనుల 
బాష్పములు రాల్చె _ దుఃభించె బహు విధాల, 

ఈ (పదేశాన గూలినాడింద) జిత్తు 

కుంభకర్ణుండు నిచ్చటే గూలేె.. 'పైదప 

సకల దానవ సామా9జ్య చ|కవేర్తి 

రావణుడు గూతె నిట నగె రామవిభుడు,. 

అటుల నన్ని సీతకు జెవు నంత లోన 

చేరి పుష్పక మంబుధి తీరభూమి 

తాము లంక జేర మహా పథంబు చై వే 

'సితువును జూపే రాముండు సీత కంత. 

యోగ బలుడు నలుండను నొక , కపీశ్వ 

అడు _ గఫీంత సొవా ఎరు కడలి పైన 
చతురతను నిర్ని తషు దేసి సేతు 'విచట 

పొగను అలర - సీకయి - ధాని చూడు మనెను. 

ఈ (పదేశాన వెలసె మన్నిశ్వరుండు ; 

సుపాతిమ్లుడ్తెకొలువుండె చూడు మదిగొ, 
ఇదియె రామేశ్వ్యరమ్యంచు యిలను నిలిచి 

వకితులను పొవనము చేసి పరిఢ విల్లు, 

తా విమానంబు నందుండి దాశరథి _ వి 

శేషముల నొక్క బొక్కటి జెప్పుచుండ 
చేరె పుష్పకంబంత కిష్కిలధ పురము 

సీత ఆశ్చర్య చకితయె చెంగలింప, 

శాఒశ్షే శాల FE ఫాం 

178 

ee 

wl 
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మధుర బధర 'స్మి తానన మహి తనూజ 

సీత యగనియైను=స్వామి? కిష్కింధ. పురిని 
కొంత తతవోగి _ మనతోడ. గూడ 'వ్రవేగ 

“శోఠత లంగోనొపోవ' కంకి తు ననుచు. 782 

శ్రీ రఘూద్వహ్రు 'డదిషిని' చీర్న గవున 
జనక న్నుత'.గాంచి -నీకోక్క శతవిధాల 

యుచిత వరిని సి వోయి 

పుష్పకమ్ముంత, కిష్కింధ పుర్తిని జేర 
వనచరా ం గన గిల్లి ల రప న్ భధ స్రుతి 9 

చుట్టు జేర్రి = హ్లూి రిక్మెడు నట్టి : మేళ 

వాతి సెర్ల్కవ్రాడర్షమ్మున 'షలుకృఠి ౮ చె. 14 

వన చర్లారగ్గత తెల్ల; ,రవ్వనుధ తనయ 

జనక రాటు డి. జోరిక. సనువరించి 

వయనమై రయాభళ్యకును పు ష ఎకముసెక్కి, to 

శ్రీ భర్షద్య్యాజా నాశము సీమయందు 
పువ్పకమం శిల్సి రఘుకుల .ఫుంగవ్నండ్లు 

yD ద్య! 37 సుని చును. మ్లాదమంది 

(80 

సంతసము . మీర. 1కపులేల్ల సమయ మెరిగి 
ళ్ స ట్ట ల ణు వనమ్ ఏ ముగ్గి tert 

దినము దినమెల్ల గతపిరా మని వసాన. 787 



యుద్ధకాండ 
త్? 

అంతలో రామభదుి క్ర 

ముందుగా _ నీవు శీఘామ్మె_పోయి . నంది 

గ్రామమును జేరి నాదు ఆగసనున వార్త 

భరతునకు |పీలి జీగింప వల 
ఈ ps బ్లో 

ayes నవీన్, గ. 

మందు (వమోదము చె చెంగలింప 

కడ కేగి మారురి (వం! న్స లిడుచు 

జానకీ రామ లక్ష్యణుల్ సమశలాప 

శుభ వార్త నుడిఎ "$9 
వచ్చు చున్నా రగెడి 

కౌగిటం 

ఎవ్వుడిక రాహు 
Ho 

ఏర్చి హనుమను గొ కవించె 

భ్ 0 వేధ పరిగ 
rig ey 

శ్ 4 ' 

గ! ట్ RR శ ఖే { ' 
A On చూతునో యిని ఇ రత 

తమ్మునట. ఒంసి యన్న షే . 

కావమున నింగి జూబెడీ ఎ భరత 

తమ్ము దీర నాకాశ పథాన వచ్చు 

సబల గేయా శ్రీరామ ష్ (య 

భూమి tT కంచెను నంట 

అడ్ర మః కి ఎ శరతు డన్ 

వరుకు వరుగున జడం? 
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భ_క్రి యుతుడ్డయి [మొక్కెడి భరత్తు గాంచి 
గుచ్చి. యెత్తుచు నరుదగు కూరి దోప 

గౌగిలించెను రాముండు .కడు ముదాన; 

పౌరులను గూడ తగురీతి గౌరవించె. 794 

ముఖ్య జనులు వశిక్థాది ముఖ్యు లెల్ల 

రనుసరింపగ కేల్లులా యదను నరిది 

డెంద మానందమున పంగ నంది [గ్రామ 

మునకు చేరిరి శతు ఘ్ను వెంటి నంటి. 7 aD శి 

ముని వ ోస్టు నకు రఘుకాముండు (మొక్కి 

మిత) జనముల సేమమ్ము మేలు దెలిసి 
(పజల బాగోగులను గూర్చి వలుకరించి 

అప్ప మర్యాద నెల్లర నాదరిఆచె. 78 

మువురు తేల్లుల 'గనుగొని ముదము గదుర 
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అన్న! పురికేగ వళి మనమని భరతుతు '. 

రథము నాయత్త మొనరించె; రాముడలరి.. 

ధరణి సుతతోడ సాకేత పురము జేర :: 

రథ మధిష్టించె కాకుథ్స రాజఠీవి, .. 805 



456 రఘురామ రామాయణం 

లక్ష్మి వర్ధనుడైనట్టి అక్ష్మణుండు 
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హృదయ సంరంభముల పల్కురించు కొనుచు 

806 

80? 

[0] 

Bn 

611 



యుద్ధకాండ 

రామభదుడు సిశ్రయు లక్ష్మణుండు 

తండి వాగ్చాన మును దీర్చి ధర్మమూర్తు 

అపు డయోధ్యను చేరిరి - యన్న వార్త 

విని కుతూహలుశై_ పుర వనిత లెల్ల 

వారినింజూడ ఆః నుతాాహ వం 
Fa 

తశులగుచు 

వారభనములను ఇది జల్లు సంకు మదము 

మననలమక _ భూషలు మెయి ధరించి 

చేడుకగ పూలు తురుముక మేడ అక్కి 

రాము మనసార దిక్లించి - రమణు చెల్లి 

బహుళ విస్కయంమున దేలి బల్మి రిబుల 

ఇతడెఖరదూషణుల దుంచె _ నిం్యద శవము 

నంత షుుండించి నతి రాజ్య సుర్ముజున 5. 

శ ' © సక జో నా య్. జ్ లే ం వాజ్ గ . * 

ఈతడారొ నగి పె అతు అరూరించి 

అంక లే కొద రావణు సనొంకర మీణచి 

సల గూల్చి అంకారా 

తడనుజాన రి 

ఆట wy త్ నే మి ట్ 

సవలతను బొం 

టీ 

పర లిన 
భు Wh 

నాట 

చ ధ 

4 

or
th
 

. 
' 1 / 
res fa "mt 

లో 
యం tf ME wow 

tater ly 

by, (| 

/ (| 
wl, ల జ్ఞ గళ్ళు సం 
జీత WM yet 

we Me 
rs fad rn woes y 

whi sf il నయ్ wl fy ళో 
wd td పతి స 

పంది 

ఖీ 

ఖత ఆ 
[ న Os ahh 

అజో. అ wt 
by త! 

we ఖు గ ఆలో 
ఖీ ఖే i ఫే # 

Whos 
ifs 

స ఇటో 

జబ. అజో | 

య. 

/. గా 2 nm 

స్తై ry క నై id 

జనల బై శ ఘంట wn ఉర్లు 
ఖో gpm 

అ శ ల టు 
డ్ర్ గ భ్ .) స a OB 

ry we, టో, we . 
క ఖా! తలే ౯. ఫో | జ ళ్లు 

ళో 

అ న్ శి 
id wn eh hatha 15. 

(| 

4 

[10 

(14 

శ ప శ 

es స క్ 



రఘురామ రామాయణం 

అచట తేరును డిగ్గి _. హీనూంచ కాంతి 
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తండి? మందిరమున కంత ధర్మమూర్తి. గ్రే అ 

రమ్య హర్మగములం గపి కాజు - హనుమ; 

దనుజ పరలి_వారబ వంతుల-దగిన రీతి 

విడిది సేయించి శ్రీరఘు వీర వరుడు 

జనకసుతతోడ జగె తం|డీ సొధమునకు. 819 
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రాము డేతెంచె _ తమము నిరతము వయ్య. 821 

మిత సుతుడీవు _ మేమును మిత9కులుల 
మగుటచే గాదె యీమైకి9 _ మాన్యః 
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పట్టముంగట్ట వలెను భంకరషు్ము 

గా_ ననిన సుగ్రివుండు హర్షాన దేలె, 823 
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యమల జలముల నభిషేక మలర జేపి 

రపుడు మంగళ వాద్యమ్ములవని నిండ 

824 

[26 

8:7 

828 

829 



£68 
రఘురామ రామాయణము 

మంతి9 వరులును = కన్యలు ౬. మాన్య యోద్ద 

వరులు బుత్విక్కులును _ ధరామరులు _ బ9హ్మ 

వాదు లెల్లరు - రాముని _ వర సుగంధ 

జలము లభిషేక మొనరించి రలఘు మతులు, 

వ్యోమమున నుండి దేవతా యోను లెల్లి 

సకల దివ్యాషధీ రసస్సలిల ములను 

మంగళాశిషముల మధ్య - మహిప సుతుని 

కప్పు డభిషేక మొనరించి రమిత ర కీ, 

సంత సంబొప్ప సద్దుణ సాం|దు డిట్లు 

సర్వ బుత్విక్పు రోహిత సాధు జనుల 

చేత ననుపమముగ నఖిషిక్తుడయ్యె 
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